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Jak chránit sebe a své okolí
1. „Ven nechodím“
Radikálně omezte pohyb na veřejnosti
Pohybujte se pouze do a ze svého zaměstnání či za účelem zajištění základních životních
potřeb vlastních a své rodiny, jako je nákup potravin nebo léků.
Omezte cesty za rodinou jen na ty nezbytně nutné.
K lékaři choďte pouze z vážných důvodů.

2. „Když už musím vyjít z domu, tak se chráním“
Chraňte si ústa, nos, oči a ruce. Noste ochranné prostředky!

Roušku, šálu nebo šátek
s kapesníkem. Návod na
výrobu roušky naleznete
na koronavirus.mzcr.cz

Všechny druhy brýlí,
například dioptrické,
sluneční atd.

Jednorázové nebo textilní
rukavice, například bavlněné,
gumové atd.

Nedotýkejte se zbytečně obličeje
Nepodávejte si ruce
Dodržujte vzdálenost od ostatních alespoň 2 metry

3. „Když se chráním, tak efektivně“
Jak nakládat s ochrannými prostředky?

PŘED nasazením a následně PO odstranění ochranného prostředku
je třeba si důkladně umýt ruce vodou a mýdlem.

Jak postupovat při odstraňování ochranného prostředku?

Jednorázový prostředek opatrně sundejte tak, abyste se nedotýkali jeho vnějšího povrchu.
Poté ho vyhoďte do koše. Prostředek k opakovanému užití vyperte a přežehlete.

Více informací na:
koronavirus.mzcr.cz
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čtyři roky, po které sedám na šéfredaktorskou židli, si zakládám na tom, že nepouštím do
ČD pro vás nic negativního, tím spíše do těchto sloupků. Tentokrát ale musím uznat, že aktuální
dění nás zastihlo nepřipravené. Nás všechny, i tento časopis. Když jsme začali tvořit dubnové
vydání, byl svět ještě zdánlivě v pořádku. V době, kdy vznikají tyto řádky, je všechno jinak. Večer
trávíme se ženou stříháním zdravotnické tkaniny tak, aby po doplnění gumičkami tvořila kus
látky, improvizovanou roušku pro naše kolegy. Snažíme se tak alespoň trošku pomoci patnácti
tisícům lidí, kteří doprovázejí vlaky,
prodávají jízdenky, sestavují soupravy,
vedou spoje Českých drah do jejich cílových
stanic a mnoha dalším. Všem těm, kteří
nemají to štěstí, že si mohou vzít práci
domů a vyřešit naprostou většinu věcí
od počítače nebo po telefonu. Zároveň
netuším, co se bude dít, až budete číst
tyto řádky. Věřím, že bude lépe. Tohle číslo
ČD pro vás je do značné míry unikátní.
Tak trošku se tváří, že se nic neděje,
a my v redakci pevně doufáme, že časem
se k němu (třeba) vrátíte a načerpáte
inspiraci k cestování po krásách nejen
naší země. Zároveň věřím, že stále platí
výrok, že nejlepší věci jsou zadarmo.
A je jedno, jestli jde o zodpovědnost,
solidaritu, houževnatost nebo tento
časopis. Jen to z nás dělá ty, kým jsme.
Sice rozpolcené a plné obav, ale pořád ještě
lidstvo s odhodláním jím zůstat. Cestujte
s rozmyslem a vracejte se domů zdraví!
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ŽELEZNICE PŘEŠLA DO NOUZOVÉHO STAVU
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu kvůli šíření koronaviru (COVID-19) musely České dráhy přistoupit k rozsáhlým
změnám v provozu. Došlo k omezení spojů i doprovodných služeb, a to v reakci na konkrétní rozhodnutí státních
orgánů i zásadní pokles poptávky ze strany cestujících. Přijatá opatření mají především chránit zdraví a lidské životy.

V

souladu s usnesením vlády byla
od pátku 13. března dočasně zastavena
veškerá mezinárodní doprava. Následně
docházelo i k redukci vnitrostátních spojů,
a to po dohodě s ministerstvem dopravy
i krajskými samosprávami. Noční dálková doprava byla zcela zastavena. Ruší se
zejména první a poslední spoje na některých
tratích. Omezení souvisí s vyhlášením karantény a s omezeným pohybem obyvatel.

České dráhy vyšly vstříc žákům a studentům
a provádějí návratky beze srážky za (částečně i zcela) nevyužité týdenní, měsíční i čtvrtletní traťové jízdenky. Za cenově výhodných
podmínek dochází k návratkům u jízdních
dokladů na mezinárodní spoje.
Od 18. března byl do odvolání zrušen prodej místenek, a to jak u pokladen, tak přes
e-shop ČD či aplikaci Můj vlak. Současně došlo
ke zrušení následujících služeb ve stanicích:

úschovny zavazadel, čekárny ČD Lounge,
směnárny ČD, půjčovny jízdních kol (ČD Bike)
a prodej zboží u pokladních přepážek. Ve vlacích byly pozastaveny veškeré služby související s občerstvením, zejména ČD Minibar
a ČD Restaurant, a prodej jízdních dokladů.
Národní dopravce také rozšířil a zintenzivnil
úklid a dezinfekci vlaků. Aktuální informace
najdete na www.cd.cz. Děkujeme všem cestujícím za pochopení v této mimořádné situaci.

E-SHOP ČD

ODMĚNA ZA NÁKUP

PODEPSÁNO MEMORANDUM
O NÁKLADOVÉM NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV

Pokud během měsíce dubna nakoupíte
v e-shopu ČD, získáte slevu 25 procent
na stránkách www.albatrosmedia.cz.
Knihkupectví Albatros nabízí více než
9 tisíc knih z vlastní produkce pro čtenáře
každého věku. Neváhejte a využijte slevový
kupon, který obdržíte v závěru nákupu
na www.cd.cz/eshop prostřednictvím vaší
e-mailové adresy. Slevu můžete uplatnit
do 31. května 2020. Akce platí při nákupu
knih za 299 Kč a více, přičemž poštovné
budete mít za 0 korun. Navíc máte šanci
získat detektivku zdarma – tento dárek je
ale poskytován jen do vyčerpání zásob.

V Praze bylo slavnostně uzavřeno Memorandum o vzájemné
spolupráci při konverzi Nákladového nádraží Žižkov. Cílem je
koordinovat plány pro budoucí revitalizaci celého prostoru
včetně vytvoření rezidenční zástavby, školy či nového
sídla Národního filmového archivu. „Areál už neslouží
železniční dopravě a my pro něj nemáme žádné využití.
Vítáme proto, že všichni zúčastnění společně deklarují
zájem hledat cestu k tomu, aby tato zajímavá lokalita ožila
a sloužila Pražanům,“ komentoval událost Václav Nebeský,
předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Po komplexní revitalizaci by mělo nádraží, které je kulturní
památkou, sloužit jako jedinečný multifunkční veřejný
prostor. V okolí se plánuje rezidenční zástavba a vznik nových
rozsáhlých parků s novými pěšími trasami.

NOV INKY

PROSÍME CESTUJÍCÍ O ZODPOVĚDNOST
Kvůli stavu nouze žádáme všechny cestující o přísnější dodržování
hygienických pravidel. V souladu s rozhodnutím vlády mějte při cestě
vlakem i při čekání ve stanicích zakrytá ústa i nos, ideálně rouškou,
případně šátkem, šálou apod. Při nákupu jízdních dokladů používejte
bezkontaktní způsoby placení. Vyhněte se prosím přímému fyzickému
kontaktu s vlakovou četou a při kontrole jízdních dokladů přikládejte
In Kartu sami k přenosné osobní pokladně. Rovněž prosíme, abyste co
nejvíce omezili nákup jízdních dokladů ve stanicích a pokud možno
používali e-shop Českých drah nebo aplikaci Můj vlak.

CESTOVÁNÍ VLAKEM
Zakrývejte
si nos a ústa

Udržujte odstup
alespoň 2 metry

Můj
vlak

2m

Nakupujte
jízdenky přes
e-shop nebo
mobilní aplikaci

Plaťte
bezkontaktně

PŘI MYTÍ VOZIDEL MYSLÍME NA RECYKLACI VODY
Myčka Českých drah v Bohumíně prošla kompletní rekonstrukcí za téměř 18 milionů korun. Zařízení využívá až z 80 procent recyklovanou
vodu. Mycí linka s novou technologií zlepší kvalitu čištění vlakových
skříní různých typů souprav od motorových vozů přes elektrické jednotky (jednopodlažní i dvoupodlažní) až po klasické vozové soupravy nebo
jednotky Pendolino. Podle zvoleného programu a typu souprav může
modernizovaná linka umýt za 24 hodin více než 100 vozů. České dráhy
v současnosti využívají moderní myčky také v Praze, Českých Budějovicích nebo v Brně.

VYUŽIJTE ČD BODY NA LYŽAŘSKÉ VYBAVENÍ

DUBNOVÝ TIP Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

Pro zákazníky Českých drah, kteří si spoří věrnostní ČD Body,
přinášíme novou nabídku. Jde o slevu 20 procent na webových
stránkách www.lyzelyze.cz, případně v kamenné prodejně téže
firmy na adrese Křesomyslova 17 v Praze 4. Prodejce s dvanáctiletou
tradicí poskytuje profesionální poradenství pro všechny typy lyžařů
a lyžařek. Výlet do hor s kvalitním vybavením se pro vás tak snadno
může změnit ve skvělý adrenalinový zážitek a odpočinek pro tělo
i duši. Lyže nemusí být jen sportovním náčiním. Poslouží vám i jako
nástroj pro vnímání energie z hor.

Nádražní prodejny PONT Market a PONT to go vám i v dubnu nabízejí to nejlepší. Milovníci tradičních českých sušenek a oplatek si
v dubnu přijdou na své. Různé druhy a příchutě značky Opavia
čekají právě na tebe a za skvělou cenu. Tak neváhej a užij si zdravé
mlsání s námi.

TRADIČNÍ ČESKÉ SUŠENKY ZA SKVĚLOU CENU

WWW.PONTY.CZ

3

VLAKEM
NA VÝLET
www.cd.cz/vlakemnavylet
Aprílové počasí možná občas pokazí
dojem z jara, ale nic to nezmění
na tom, že turistická sezona je
tady. Kolem tratí se to zase pořádně
zelená a probouzející se příroda láká
k výletům. Pojeďte s námi za dobrým
jídlem, tradicemi, pro inspiraci, za
poznáním nebo jen tak za vůní jara.

DO SKANZENU

PRO LABUŽNÍKY

do 31. října 2020

1. až 30. dubna 2020

po celý rok

Tipy
pro labužníky
přináší
Gastromapa
Lukáše
Hejlíka

ZDROJ FOTOGRAFIÍ: LUKÁŠ HEJLÍK

FOTO: MUZEUM V PŘÍRODĚ VYSOČINA

S KOLEM
ILUSTRAČNÍ FOTO: © MONKEY BUSINESS IMAGES | DREAMSTIME.COM
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Rozjeďte to na první pivovarské cyklotrase

V Hlinsku zažijete tradiční Velikonoce

Továrna originálně spojuje pivo a jídlo

Rádi jezdíte na kole a v okolí už znáte každou
trasu nazpaměť? Popojeďte vlakem za dalšími cykloturistickými zážitky. A pokud se
vám nechce cestovat po kolejích s vlastním
bicyklem, můžete si ho půjčit přímo na nádraží. Půjčovnu kol ČD Bike najdete třeba
ve Frýdku-Místku. Kolo si ale předem raději
rezervujte (na tel. 972 752 467 nebo e-mailu
FRM@cdcentrum.cd.cz). Podmínky výpůjčky
a ceník najdete na www.cd.cz/cdbike. Z Frýdku-Místku se vydejte v sedle bicyklu třeba
do Dobré a tam se napojte na první pivovarskou cyklotrasu u nás – na Beskydy Radegast
CykloTrack. Okružní cyklotrasa měří přes
53 km a vede nejen malebnou krajinou pod
Beskydami, ale také kolem mnoha hostinců
a hospůdek, kde si můžete udělat přestávku
a načerpat energii pro další cestu.

Pokud si Velikonoce spojujete jen s malováním
kraslic a pomlázkou, pak si určitě zajeďte
do Hlinska, kde v malebném skanzenu Betlém
najdete expozici připomínající tradiční obyčeje
vztahující se ke svátkům jara. Zjistíte, jaké zvyky se dříve dodržovaly na Zelený čtvrtek, Velký
pátek nebo Bílou sobotu a také co znamená
a kde se o Velikonocích dodnes praktikuje
Vodění Jidáše. V místních roubenkách objevíte
parádní kraslice zdobené tradičními technikami a pečivo a pokrmy, které v minulosti
nesměly na svátečním stole chybět. Těšit se
můžete na ukázky zdobení kraslic a zájemci
se mohou naučit plést pomlázku nebo zdobit
perníčky. Výstavu s všeříkajícím názvem
Velikonoce na Betlémě je možné navštívit
do konce dubna od úterý do neděle a také
na Velikonoční pondělí (13. 4.).

V roce 1908 to bývala secesní textilka. Dnes je
to díky Tomáši Fürstovi jeden z nejoriginálnějších konceptů spojení piva a kuchyně. Tým kolem šéfkuchaře Petra Janče vaří pro restauraci
s klasickým propracovaným menu i pro pivnici,
kde se chystají žebra, steaky, burgery, matjesy
nebo rillettes. Na čepu jsou stabilně Továrenská 10°, Kruták 12° a Protektor IPA 15°, piva,
která posbírala spoustu cen. Pivo tady vaří sládek Rudolf Cejnar, který má – pozor – doktorát
ze studia pivovarských kvasinek. Zkuste jeho
Oak Aged Lager, který párují s tortillou s trhaným vepřovým masem, čedarem a cibulovou
marmeládou. Nebo zkuste pomalu pečené
vepřové koleno na černém pivu Salzberg s nastrouhaným křenem. A kde Továrnu ve Slaném
najdete? Jen pár kroků od nádraží ve Wilsonově
ulici č. 689.

Nejbližší železniční stanice:
Frýdek-Místek

Nejbližší železniční stanice:
Hlinsko v Čechách

Nejbližší železniční stanice:
Slaný

POZOR!
V LA KEM NA V ÝLET

S PÁROU

Informace
mohou být neaktuální.
Dostupnost ověřte
on-line.

25. dubna 2020

Parními legendami po kolejích i po řece
Poslední dubnovou sobotu máte jedinečnou příležitost svézt se mezi Prahou a Davlí parním vlakem
a také kolesovým parníkem. Parní vlak i parník vyjedou z Prahy a ve městečku Davle si cestující
přestoupí mezi oběma historickými dopravními prostředky. Ten, kdo přijede do Davle parníkem,
pojede zpět parním vlakem, a naopak. Parní vlak odjíždí z pražského smíchovského nádraží
v 9:35 a v 15:35 h, parník odplouvá z Rašínova nábřeží v 8:30 a 14:25 h. Do vlaku i do lodě je
možné nastoupit jen s předem zakoupenou jízdenkou. Základní jízdenka stojí 590 Kč, pro děti
od 3 do 11 let 390 Kč. Jízdenky koupíte ve všech pokladnách ČD. Akce se koná u příležitosti dvou
výročí – 80 let od spuštění kolesového parníku Vltava na vodu a 120 let Posázavského pacifiku. Prvního května roku 1900 byl uveden do provozu poslední stavební úsek této legendární trati, který
tehdy propojil stanice Jílové u Prahy a Skochovice. Vlaky tak mohly začít jezdit na celém úseku mezi
Prahou a Čerčany podél řeky Sázavy. Ve stejný den došlo také k otevření Žampašského viaduktu,
nejvyššího kamenného železničního mostu ve střední Evropě. Aktuální informace o jízdách parního
vlaku a parníku najdete na webu www.cd.cz/vlakemnavylet nebo v bezplatné mobilní aplikaci
Vlakem na výlet.
Nejbližší železniční stanice:
Praha-Smíchov / Davle

DO MUZEA

NA VÍNO

16. až 19. dubna 2020

po celý rok

25. a 26. dubna 2020

FOTO: PARTNERSTVÍ, O. P. S.

FOTO: VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM, S. R. O.

FOTO: MUZEUM BOŽENY NĚMCOVÉ V ČESKÉ SKALICI

NA VÝSTAVU

Výstaviště v Lysé nad Labem zaplaví květiny

Rok Boženy Němcové jako pocta spisovatelce

Festival otevřených sklepů zavítá na Kyjovsko

Všechno, co potřebujete pro svoji zahradu,
najdete na výstavě Narcis, která se koná
od 16. do 19. dubna v hale C na výstavišti
v Lysé nad Labem. Hlavní atrakcí výstavy
bude tradičně nespočet pestrobarevných
květů jarních cibulovin. Zájemci mohou
využít poradenské služby pro zahrádkáře
a připraven je bohatý doprovodný program.
Ve stejnou dobu se na výstavišti koná veletrh
Elegance, na kterém pořídíte oblečení, módní
doplňky, šperky či kosmetiku. Oblíbenou součástí veletrhu jsou módní přehlídky a soutěže
mladých módních tvůrců, vizážistů a kadeřníků. Od 16. do 18. května můžete na výstavišti
také navštívit výstavu měst, obcí, mikroregionů a turistických informačních center s názvem Regiony ČR, kde najdete spoustu tipů
na zážitky, výlety a tuzemskou dovolenou.

V únoru uplynulo dvě stě let od narození
Boženy Němcové. V České Skalici a nedalekém
Babiččině údolí, kde spisovatelka prožila mládí
a ráda se sem vracela, si toto výročí připomínají řadou akcí. Pod názvem Rok Boženy
Němcové se konají výstavy, nevšední prohlídky
ratibořického zámku nebo různé programy
pro rodiny s dětmi. Aktuální informace najdete
na www.ceskaskalice.cz (Naše město – Kultura).
Na většině akcí se podílí Muzeum Boženy
Němcové, nejstarší české literární muzeum.
V jeho prostorách si od 1. května do 30. září
můžete prohlédnout například výstavu Babička ve filmu, věnovanou filmovým zpracováním
nejznámější novely Boženy Němcové. V muzeu
také chystají zrenovovanou hlavní expozici
o životě a díle spisovatelky, která bude otevřená 14. června.

Jaro na Kyjovsku. Takový je název 27. Festivalu
otevřených sklepů, který se uskuteční o víkendu 25. a 26. dubna. V Kyjově, Miloticích, Vlkoši,
Bzenci a Vracově bude otevřená třicítka sklepů.
Pokud se na festival vydáte vlakem, můžete
po předložení jízdenky ČD využít bonusovou
nabídku – slevu 20 procent z ceny vstupenky
zakoupené na místě. Jízdenka ČD musí mít
cílovou stanici Kyjov nebo Kyjov zastávka
s platností 24. 4., 25. 4. nebo 26. 4. 2020. Tyto
vstupenky (za 864 Kč) je třeba předem rezervovat na e-mailu petra.weberova@nap.cz. Cena
dvoudenní vstupenky zahrnuje nejen vstup
do všech sklepů a degustaci vín, ale získáte
také tištěného průvodce, degustační skleničku,
stylovou látkovou tašku a možnost využít
festivalovou autobusovou dopravu či navštívit
vybrané akce doprovodného programu.

Nejbližší železniční stanice:
Lysá nad Labem

Nejbližší železniční stanice:
Česká Skalice

Nejbližší železniční stanice:
Kyjov
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ROZHOVOR
IVAN TROJAN
TEXT: PAVEL FREJ
FOTO: ABELSONAGENCY, ARCHIV ČD, LUKÁŠ MASNER

JSEM RÁD

ZA FILMY,

KTERÉ BUDOU
FUNGOVAT

I ZA TŘICET LET
Mezi hereckými kolegy z Dejvického divadla je
pověstný precizní přípravou na každou ze svých rolí.
I díky tomu má jeden z nejpopulárnějších českých
herců možná zase nakročeno k další křišťálové sošce.
V kinech mají letos naplánovanou premiéru hned
dva jeho nové filmy: komediální Bourák a strhující
životopisné drama Šarlatán. Aby toho nebylo málo,
šestinásobný držitel Českého lva se na divadelních
prknech ujal režie a stal se i hlavní tváří nové reklamní
kampaně Českých drah.

ROZHOV OR

K aktuální
situaci:
„Moc si vážím toho,
jak Češi tuhle nelehkou
dobu zvládají,
a děkuji jim za to.
Především těm, kteří
se nacházejí v první
linii. Zdravotníkům,
policistům, hasičům,
vojákům, ale
i prodavačům a všem
dalším.“
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V loňském roce provázel reklamní spoty
Českých drah herec Ondřej Vetchý. Jeho
„raňajky“ téměř zlidověly. Viděl jste je?
Ano, některé jsem viděl. Dokonce jsem
s Ondrou i mluvil, abych předešel nějakým
nedorozuměním. Neměl s tím žádný problém. Maximálně jsem se ale snažil soustředit na náš projekt.
Jak vlastně vznikla myšlenka natočit
s bratrem Ondřejem novou reklamní kampaň Českých drah?
Můj bratr jako režisér a producent potřeboval dokončit svůj nový film Bourák,
a tak hledal potenciální partnery. Přišlo mu
zajímavé, že by to mohly být České dráhy.
Ten nápad se zrodil s využitím celé filmové
rodiny. Šlo o vzájemnou synergii. Navíc mám
rád vlaky čím dál víc – v rámci toho, co se teď
děje ve světě.
Myslíte všechny ty alarmující zprávy kolem klimatické změny?
Ano, chápu to tak, že reklamní kampaň
může být naším částečným přispěním
k tomu, aby lidé více jezdili vlakem než
autem nebo letadlem. Třeba do Ostravy,
ale taky Berlína nebo do Vídně je to vlakem
lepší.
Zajímáte se hodně o tuto problematiku?
Já se zajímám všeobecně o to, co se děje
ve světě. Vnímám například, že sílí autori-

tářské tendence třeba v Rusku, Turecku,
svým způsobem i v Polsku a Maďarsku.
Samozřejmě vnímám, že planeta se otepluje,
že v mořích je spousta plastu a že musíme
dýchat něco, co bychom neměli. Vždycky je
ale důležité začít u sebe. Může se to zdát jako
maličkost, jet raději vlakem než autem, ale
měli bychom si uvědomit, že tohle malé osobní
rozhodnutí je vlastně
docela velká věc.

jsme se nějakým způsobem od té myšlenky
vzdálili a on zas těch filmů tolik netočil.
Přece jen jsme sourozenci, víme toho
o osobě hodně a je tam trochu ten ostych.
Někomu to nevadí, ale my jako bratři jsme
na vzájemnou spolupráci opatrní. Oba
jsme věděli, že chceme společně něco
udělat, a Ondřej hledal
nějakou látku. Tu mu
nakonec nabídl Petr Jarchovský. I když se zprvu
zdálo, že nejsem ten
ideální představitel pro
roli Bouráka, nakonec
jsme si plácli.

REKLAMNÍ KAMPAŇ
MŮŽE BÝT NAŠÍM
PŘISPĚNÍM K TOMU,
ABY LIDÉ VÍCE JEZDILI
VLAKEM NEŽ AUTEM
NEBO LETADLEM.

Jak a kde probíhalo natáčení oněch spotů?
Stáli jsme v depu,
krajina se dodělává
postprodukčně. Měli
jsme v rámci štábu stále
přehled o tom, jakým
způsobem budeme
o těch vlacích vyprávět.
Mohli jsme se s bratrem podílet i na scénáři
a myslím, že výsledek je docela dobrý. V klipu
si zahráli v druhém plánu dokonce i někteří
zaměstnanci Českých drah.

S bratrem ale příliš na filmových projektech nespolupracujete. Poprvé to byly
Želary, letos půjde do kin váš teprve druhý
společný projekt, film Bourák. Proč tomu
tak je?
S Ondrou jsme vzájemně trochu koketovali
už ohledně Občanského průkazu, ale pak

Kdo je tedy Bourák?
Takový ten chlápek, co
opravuje auta a miluje
rokenrol, a i když je mu
už něco mezi pětačtyřiceti a padesáti, tak se vlastně pořád češe
a obléká jako zamrzlý puberťák.
Jak moc vám sedla role tančícího
automechanika?
Vzhledem k tomu, že nejsem schopen
na autě opravit vůbec nic, snad jednou
v životě jsem někde zoufale vyměňoval
kolo, tak už tohle byl pro mne první
protiúkol a velká výzva. Musel jsem se
naučit například svářet nebo pracovat
s rozbrušovačkou.

OČIMA AUTORA
S Ivanem Trojanem jsme se setkali v jeho domě v pražských Košířích dávno před propuknutím epidemie koronaviru. Odběhl si tam na skok z nemocnice, aby se rozloučil se svojí manželkou a dvěma
nejmladšími syny, kteří právě odjížděli na hory. A taky aby nám poskytl slíbený rozhovor. Bylo poznat,
že vyhřezlá krční ploténka mu ubírá kus fyzické i psychické pohody a některé věci nemůže dělat na sto
procent, jak je zvyklý. Ale po léčbě se prý už cítil mnohem lépe a chtěl by co nejrychleji zase dělat některý ze svých oblíbených sportů. V obývacím pokoji vedle knihovny se povalovaly florbalové hokejky
a míčky Ivanových kluků. Vysoko na polici byly vystavené vedle dalších trofejí všechny získané ceny
Český lev. Na schodišti kousek nad velkou historickou fotografií Ivanovy uctívané Bohemky zaujal
čestné místo obraz Jana Mikoláška. Ivan ho neváhal sundat ze zdi, aby se nám pochlubil s osobním
věnováním od režisérky Agnieszky Holland.

ROZHOV OR

Takže auto už byste si teď dokázal opravit
sám?
Ne, to samozřejmě ne! Ale myslím, že už
třikrát jsem musel hrát kouzelníka, a tam
už jsem se dostal na nějakou první úroveň
téhle profese. Tehdy jsem si říkal, fajn, navaž
na to, ať se to naučíš, je to hezká disciplína.
Jenže pak přijde další práce a tohle odhodlání zmizí. V Bourákovi je také zásadní tanec.
Stal se tedy z Ivana Trojana tanečník?
Bylo důležité, abych ve filmu ukázal, že já
jsem ten obdivovaný Bourák a v tanci jsem
jedinečný. Takže jsem se půl roku učil tancovat rokenrol. Ale tanečník ze mne taky nebude, protože to bylo tak náročné a zběsilé, že
ve finále mě to trošku i zdravotně rozhodilo.
Poprvé jste stanul před filmovou kamerou
v Samotářích v relativně pozdním věku,
ale ten film vám okamžitě přinesl velkou
popularitu. Nebo to byl Béďa v Četnických
humoreskách?
Už si nepamatuju, zda měl dříve premiéru
ten seriál, nebo film. Na Samotáře přišlo
hodně lidí a na Četnické humoresky se
dívalo a stále dívá k mému překvapení velké
množství diváků. S popularitou to šlo ale
postupně. Ze začátku se na mě lidé na ulici
dívali, jestli nejsem jejich kamarád nebo
známý, postupně si uvědomovali, že jsem
nějaký herec, pak si uvědomovali, že jsem
ten herec ze Samotářů nebo Četnických
humoresek, ale netušili, jak se jmenuju,
a teprve pak si uvědomovali, že jsem nějaký
Ivan Trojan.

bylo deprimující a často vlastně dehonestující setkání. Někdy se jich třeba vůbec osobně
neúčastnil režisér. Ta zkušenost zkrátka
nebyla dobrá, a tak jsem si proti castingům
vybudoval averzi. Ale už v té době jsem si
řekl, že radši než natočit něco, kde bych sám
sobě ublížil, tak nenatočím nic. Pak přišli
Samotáři. Přemluvil mne režisér David
Ondříček, který se byl osobně podívat
na mém představení v divadle.
V kinech teď bude mít premiéru film Šarlatán, kde jste ztvárnil postavu legendárního přírodního léčitele Jana Mikoláška. Čím
vás ta postava zaujala?
Svou nejednoznačností. Myslím, že je to nejlepší scénář Marka Epsteina. Během jedné
scény se díky té nejednoznačnosti v osobě
Mikoláška mohou sympatie či antipatie
diváků zásadně změnit. Zajímavé taky je,
že film zachycuje dlouhé období let 1918
až 1957, takže se tam postava Jana Mikoláška objevuje ve čtyřech různých obdobích

života. To byla další zajímavá a přitom velice
těžká a riskantní záležitost. V prvním období
ho hraje můj syn Josef.
Jaký význam pro vás měla skutečnost, že
režie se ujala Agnieszka Holland?
Velký. Podle mého názoru je to vůbec jedna
z nejlepších současných režisérek na světě.
Točili jsme spolu už Hořící keř. A když už této
látce dala přednost před mnohými jinými,
které jí byly nabízeny, tak se mi jen potvrdilo,
že ten scénář je opravdu výjimečný.
Jak obtížné pro vás nakonec bylo ztvárnění Jana Mikoláška?
Byla to role nejtěžší a připravoval jsem
se na ni tři až čtyři měsíce. Musel jsem se
vlastně před začátkem natáčení naučit třeba
i tu manipulaci s lahvičkou moči, aby to
vypadalo věrohodně. Na tom jsme se museli
shodnout i s Josefem jako mým filmovým
předchůdcem, abychom to dělali stejně.
S paní režisérkou jsme čtrnáct dní seděli

Bylo dokonce období, kdy si vás pletli
s bratrem Ondřejem…
To se bohužel stává dodnes. Asi nejhorší to
bylo, když jsem v přímém přenosu dostal
Českého lva za vedlejší i za hlavní roli a obě
ceny byly napsané na mého bratra Ondřeje.
To byl tenkrát velký skandál.
Získal jste rekordní počet Českých lvů.
Kterého si považujete nejvíce a za jakou
roli?
To je těžké, já je mám rád všechny, nemám
žádné favority. Samozřejmě jsem rád za filmy, u kterých tuším, že třeba za nějakých
třicet let mohou pořád nějak fungovat.
Těžko ale říct, které to budou.
Proč trvalo tak dlouho, než vás objevili
filmoví režiséři? To jste o žádnou roli ve filmu nestál?
Ale stál, samozřejmě. Asi jsem neměl štěstí.
Tak dva roky před Samotáři jsem se rozhodl,
že už nebudu chodit na castingy, protože to

Ve filmu Bourák (2020)

9

10

ROZHOVO R

u scénáře a mluvili o něm, točilo se hodně
na přeskáčku, začínali jsme těmi nejtěžšími
scénami.

Často je ošemetné, když dva hrají stejnou
postavu, ale tady to snad působí opravdu
věrohodně.

Setkali jste se s vaším synem při natáčení
nebo si k vám chodil pro radu?
Díky tomu, že on hraje mě, tak jsme spolu
žádný dialog ve filmu neměli. Já jsem vlastně
ani zpočátku netušil, že má jít na casting,
dozvěděl jsem se to až ex post, on se tohle
snaží dělat bez tatínka. Kvůli hledání financí
se i odkládalo natáčení filmu, a tak se stalo,
že Pepa dospěl do správného věku pro tu
roli. Radili jsme se spolu tedy s velkým vzájemným respektem a zároveň i ostychem.
Dohodli jsme se na některých věcech až těsně před natáčením, abychom je dělali stejně
– třeba gesta, balení košil nebo třepání
lahvičkou. Agnieszka Holland vsadila na to,
že jsme otec a syn a ty geny se nedají zapřít.

Jak pohlížíte na to, že Josef jde ve vašich
stopách? Sledujete jeho filmové a televizní začátky?
Trošku se ostýchám, pro mě je důležité, že
měl už od dětství velký zájem o herectví
a od čtrnácti let měl svoji partu, se kterou
točili krátké filmy. Samozřejmě jako otec
vnímám, že herectví je náročné povolání
a mnohdy, když nemáte štěstí, je i nespravedlivé. Viděl jsem ho v jednom detektivním
seriálu a během jedné scény, kterou skvěle
zahrál, jsem pochopil, že má talent a že to nebyla náhoda. Takže jsem vlastně rád, že dělá
něco, co ho baví a pro co má předpoklady.

IVAN TROJAN (55)
V mládí se hodně věnoval sportu, především basketbalu, nakonec po vzoru svého
otce Ladislava zvolil hereckou kariéru.
Po začátcích v Realistickém divadle
a Divadle na Vinohradech zakotvil v nově
vznikajícím souboru Dejvického divadla,
kde získal za své role Cenu Thálie i Cenu
Alfréda Radoka. Před filmovou kamerou debutoval v roce 2000 ve snímku
Samotáři. Od té doby se objevil v desítkách filmových i televizních projektů,
za něž mimo jiné obdržel šest Českých
lvů. S manželkou Klárou Pollertovou-Trojanovou má čtyři syny: Františka, Josefa,
Antonína a Václava. Jeho bratr Ondřej Trojan je známý filmový režisér a producent.
Letos společně uvedou do kin komedii
Bourák. Koncem února měl na festivale
Berlinale premiéru jeden z nejočekávanějších letošních filmů Šarlatán, ve kterém
ztvárnil postavu legendárního českého
léčitele Jana Mikoláška. Aktuálně můžete
Ivana Trojana vídat v reklamní kampani
Českých drah.

Vraťme se ale k osobnosti Jana Mikoláška, musel jste ji určitě poměrně detailně
nastudovat. V čem byla tak fascinující?
Skutečně se dá uvěřit, že uměl zázračně
uzdravovat?
Ono se to může zdát poměrně neuvěřitelné
určovat diagnózu pohledem na lahvičku
pacientovy moči. Jenže díky tomu, že jeho
rukama prošlo přes pět milionů lidí, což je
neuvěřitelné číslo, a vzhledem k tomu, že se
moc v diagnózách nemýlil, tak je jasné, že
něco na těch jeho schopnostech muselo být.
Že to opravdu uměl.
Proč byl tedy označován
za šarlatána?
Můžou za to Mikoláškovi
vnitřní démoni. Může za to
příroda, bylinky, prostě způsob
léčby, to je stále něco fascinujícího a neobvyklého. Pak
je zajímavá ta pohnutá doba,
Mikolášek zažil dvě totality,
nacistickou a komunistickou.
A obě totality ho využívaly.
Svým způsobem měli mocní
i potřebu ho zlikvidovat. On
léčil významné osobnosti i úplně obyčejné
lidi. Dokázal vyléčit třeba Zápotockého.
Pohlaváři nad ním drželi ochrannou ruku,
přestože Mikolášek byl vlastně takový malý
podnikatel a to už se v té době nenosilo. Měl
sice příjem jen za prodej bylinek, za samotné
léčení si nic neúčtoval, ale měl vilu, která
fungovala jako sanatorium, a měl i auto.

S manželkou a dvěma staršími syny
na Berlinale během světové premiéry Šarlatána

to přetrvává. Když se někomu daří a má
více peněz, už vůbec nevnímáme, kolik
práce za tím stojí, co všechno tomu musel
obětovat. Jako Češi navíc moc nemáme rádi
jakoukoli odlišnost, zvláštnost. A jak by ne,
když komunisti čtyřicet let oddělovali od našich životů všechny, kteří byli nějak odlišní.
Mentálně či fyzicky postižené dávali pryč
od společnosti, do ústavů. Ti lidé přitom trpěli. Týká se to i homosexuality a film Šarlatán je i o tom,
že Mikolášek byl homosexuál.
Ještě dnes se spousta lidí bojí
zveřejnit svou orientaci. Ta je
ale od přírody daná.

ZÁVIST
OBECNĚ PATŘÍ
K NEGATIVNÍM
RYSŮM ČESKÉ
POVAHY A BOHUŽEL
PŘETRVÁVÁ.

Byla v tom i závist?
No samozřejmě. A bylo dokonce dokázáno,
že někteří lidé, kterým pomohl, ho nakonec udali. Myslím si, že závist obecně patří
k negativnímu rysu české povahy, a bohužel

Pojďme skončit něčím optimističtějším. Souhlasíte?
Samozřejmě.

O Češích je také všeobecně
známo, že se vyžívají v pohádkách. Kdy přijde na řadu Anděl Páně 3?
Někde jsem řekl, že na trojku kývnu jenom
v případě, že na druhý díl přijde do kin více
než milion lidí. A to jsem asi neměl říkat.
Ale zároveň jsem říkal, že nejhorší by bylo,
kdybychom natočili něco slabšího než předchozí díly. Diváci nás k tomu ženou, ale my
nechceme dopustit, aby byli zklamaní. Aby si
pak mysleli, že na tom chceme jenom vydělat. S režisérem Jirkou Strachem budu vždy
velmi rád točit. A vše, co jsme dosud společně
udělali, bylo, myslím, nadstandardní. Nechci
čtenářům nic napevno slibovat, ale můžu
prozradit, že pár nápadů už máme. ▪

ČD Body
Získejte
spoustu
výhod
1. Zaregistrujte se do
našeho věrnostního
programu
2. Sbírejte body za každý
on-line nákup jízdenek
3. Vyměňujte je za slevy
na jízdenky, místenky,
zážitky, předplatné
časopisů, vouchery do
divadla a další odměny

Pojeďte s námi.

www.cd.cz/cdbody
www.cd.cz
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DIVOKÉ
DEVADESÁTKY
OBJEKTIVEM
JAROSLAVA KUČERY

Konec euforie a snění. Československo směřovalo čím dál jasněji ke svému konci i přesto, že více než
dva roky po revoluci stále zažívalo návrat svých velkých synů, kteří pobývali dlouhé roky v emigraci.
Na jaře odstartovala první vlna kuponové privatizace, v červnu se lidé dostavili k dalším svobodným
volbám. Pár měsíců poté se z vítězů voleb stali rozvodoví právníci Československa a 25. listopadu
schválilo Federální shromáždění ústavní zákon o rozpadu republiky. Konce společného státu se už
nedožil Alexandr Dubček. První zářijový den havaroval jeho vůz na dálnici D1. Dne 7. listopadu hlavní
představitel Pražského jara na následky zranění zemřel.

Radost
ze shledání
Shodou okolností na moje narozeniny,
dne 19. prosince, jsem fotil na židovské
obci chanuku, svátek světel. Po dlouhé době
v emigraci ho přišel oslavit i slavný spisovatel
Arnošt Lustig. Měl obrovskou radost ze setkání
s kamarádem z mládí, že ho málem uškrtil. Když jsme
se potom potkali, věnoval mi svou slavnou novelu
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Viděl jsem ho
pak ještě jednou v únoru 2011, v čínské restauraci v Jungmannově ulici. Za týden jsem si
přečetl, že zemřel.

Guru podnikatelů

Demonstrace síly

V září se v Praze konal sjezd Sdružení podnikatelů. Jako host na tuto
akci přijel i Tomáš Baťa, kterého přivítal tehdy známý politik, zakladatel
strany ODA Pavel Bratinka. V roce 1992 obnovil Tomáš Baťa po složitých jednáních podnikání rodinné firmy Baťa v Československu. Tehdy
byl vnímán jako symbol úspěchu.

Typickým atributem 90. let byli skinheadi. Čím dál častěji se na sebe snažili upozornit, často
s tragickou dohrou. Dosud největší demonstrace síly tohoto hnutí proběhla 6. července.
Skinheadi pochodovali z Letné přes Václavské náměstí a dostali se až do Vršovic, kde byli
zastaveni policií. Ta je mimochodem celou cestu doprovázela, stejně jako desítky novinářů
a fotografů.

DI VO KÉ DEVA DESÁTKY

1992
POSLEDNÍ ROK
ČESKOSLOVENSKA
FOTOSOUTĚŽ

?

Podělte se o vaše
vzpomínky! Fotografie
obsahově spjaté s konkrétním rokem, ideálně
navázané na největší
témata daného období,
doplněné krátkým
vyprávěním (okolnosti
pořízení snímku, příběh
vztahující se k obsahu
fotografie, zobrazení aktéři atd.) nám
posílejte elektronicky
přes webové rozhraní
www.cdprovas.cz (záložka soutěže Divoké
devadesátky). Každý
uveřejněný snímek
bude honorován částkou 600 Kč.
Pro nejbližší čísla
magazínu vyhlašujeme
následující témata:
č. 5/2020
1993
OBNOVENÍ
ČESKÉ STÁTNOSTI
uzávěrka zaslání 15. dubna 2020

č. 6/2020
1994
V OBJETÍ
KOMERČNÍCH MÉDIÍ
uzávěrka zaslání 20. května 2020

Zdeněk Buchta

HAPPENING ZA LETNÍHO SLUNCE
V červenci jsem pro své kamarády připravil amatérské
vystoupení. Nejdřív jsem četl z knížky My jsme Valaši,
jedna hospoda. Byly to krátké příběhy o tom, jak se žilo
před rokem 1989. Moc jsme se smáli, hlavně u povídky
o veterináři Buchtovi (můj neznámý jmenovec). Potom
jsem se rychle převléknul a napodoboval projev Vladimíra
Mečiara. Nikdo z nás tehdy s rozdělením Československa
nesouhlasil, takže mé vystoupení bylo na pořadu dne.

Blanka Mrkvičková

VZÁCNÝ HOST V HRADCI
V prosinci 1992 proběhla na hradecké farmaceutické fakultě významná návštěva. Přijel pan
Václav Havel. Byl to den plný euforie, na tu zvláštní
atmosféru nikdy nezapomenu. Doprovázela ho
i manželka Olga, tajemník Ladislav Špaček nebo
Věra Čáslavská. Na snímku je ještě tehdejší děkan
fakulty Vladimír Semecký (v brýlích).

Bohumil Dobrovolský

UVOLNĚNÁ MORÁLKA
Policie se v roce 1992 na veřejnosti moc neukazovala a neangažovala. Asi kvůli špatné vzpomínce
na doby SNB. I proto se v ulicích a na veřejném
prostranství všeobecně rojily různé aktivity. Mohl
jsem si fotit kohokoli bez problémů a při jakékoli
příležitosti. Všem to bylo jedno.
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Aplikace

Můj vlak
vám usnadní
cestování
snadný a rychlý nákup, vrácení
nebo výměna jízdenky či místenky
(až 15 min před odjezdem)

JÍZDENKY

zpoždění během cesty a alternativní
přípoje, aktuální mimořádnosti

nástupiště před odjezdem
vlaku i při přestupu
STANICE

služby ve vlaku,
řazení a volná místa,
kde sedím

VLAK

Stahujte zdarma

www.cd.cz/mujvlak

CESTOVÁNÍ
PO ČR
VÝCHODNÍ
JESENICKO

Romantická příroda okolo Krnova
přímo láká k výletům a rodinným
vycházkám. Zvláště pokud dáváte
přednost lesním a polním cestám,
kde nepotkáte velké množství lidí.
Při jízdě po železniční trati, která sem
vede z Opavy, respektive Ostravy,
se můžete z jedné řady okének dívat
do Česka a z té druhé zase do Polska.
Státní hranice zde vznikla v roce
1742 po prohrané válce s Pruskem.
Do života celého regionu také
výrazně zasáhl odsun Němců po roce
1945. Ale kdo by při cestování myslel
na politiku?
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NAŠE MĚSTA

PONOŘTE SE DO ATMOSFÉRY

SLEZSKÉHO KRNOVA

POZOR!
Informace
mohou být neaktuální.
Dostupnost ověřte
on-line.

V Krnově se vyrábí oblíbená kolová limonáda. Není to ale jediná věc, čím se město u polských hranic může pochlubit výletníkům.
Najdete tu jedinečné věžovité památky, velkolepé továrnické vily, plno zeleně, skvělé kavárny nebo minipivovar, kde vaří výtečné pivo.
A hned za městem na vás čeká tajuplný hrad s ukrytým pokladem. Však se přijeďte podívat.
TEXT: TOMÁŠ REZEK, FOTO: ARCHIV MĚSTSKÉHO ÚŘADU KRNOV

K

am se v Krnově vydat nejdříve? Třeba
do nového turistického informačního
centra v Hobzíkově ulici u Hlavního náměstí.
Kromě propagačních materiálů tu pořídíte
audioprůvodce, který vás provede historickým centrem města. Zapůjčení je zdarma,
jen musíte složit vratnou kauci. Než se

ale vydáte za památkami, rozhlédněte se
po Hlavním náměstí. Tak prostorné vždycky
nebývalo, stávala tu celá řada domů. Ta
byla zničena na konci druhé světové války.
Před válkou také tvořili naprostou většinu
obyvatel Němci a po podepsání mnichovské dohody bylo město (jako Jägerndorf)
připojeno k Německé říši. Po válce odsunuté
Němce nahradili Češi z různých koutů republiky a později i nemalá komunita Řeků.

Po schodech vzhůru k výškám
Na Hlavním náměstí nepřehlédnete budovu
radnice s 52 metry vysokou vyhlídkovou věží.
Do jejího ochozu vede přesně 166 schodů.
Od poloviny května do poloviny září se zde
konají komentované prohlídky. K radnici
přiléhá secesní budova spořitelny. V jejím
přízemí najdete kavárnu se stylovým interiérem. Pokud se rádi kocháte pohledem
na svět z ptačí perspektivy, pak si nenechte

CESTOVÁ NÍ PO ČR

VLAKEM DO KRNOVA
Ve městě můžete vystoupit z vlaku na krnovském nádraží nebo ve stanici Krnov-Cvilín. Cesta
mezi nimi vede přes historické centrum, a tak prohlídku města můžete začít na jednom nádraží
a ukončit na druhém. Nejvýhodnější vlakové spojení si snadno vyhledáte na www.cd.cz nebo
v aplikaci Můj vlak. Tip na výlet do Krnova najdete i v naší aplikaci Vlakem na výlet. Za jeho absolvování získáte body do věrnostního programu ČD a ty pak směníte třeba za jízdenku zdarma
nebo jiné benefity.

ujít výstup na věž kostela sv. Martina. V letní
sezoně je přístupná o víkendech, kdy můžete
nahlédnout i do bytu věžného, který bděl
nad bezpečím města. U kostela se nachází
pozoruhodný pozůstatek opevnění města
– renesanční Švédská zeď. V Krnově lze
vystoupat také do jedné z věží opravené
synagogy. V synagoze objevíte mimo jiné zajímavou výstavu o židovských průmyslnících.

Továrnické vily jedna báseň
V Krnově se sice nachází zámek, ale žádné prohlídky se v něm nekonají. Dříve věhlasné knížecí sídlo postupem doby ztrácelo na významu
a dnes upravený zámecký areál slouží vesměs
komerčním účelům. Zámecké náměstí a navazující Hobzíkovu ulici lemují měšťanské domy
s podloubím, kde najdete příjemné kavárny. Až
se občerstvíte, vypravte se do Hlubčické ulice,
kde najdete zrekonstruovanou Flemmichovu
vilu z roku 1915. Tu si nechal postavit jako rodinné sídlo textilní továrník Theodor Flemmich
a v současnosti ji využívá městské muzeum
pro pořádání výstav. Honosná vila je význam-

N

Jak najít poklad pod troskami
Město je známé i mezi vyznavači pivní
turistiky. V místním řemeslném pivovaru si
lze předem objednat exkurzi s ochutnávkou
piva přímo ze sklepa. Procházka na čerstvém
vzduchu pak udělá dobře každému. V Krnově,
který v roce 2008 získal titul Město stromů, je
zeleně dostatek. A pokud se rádi procházíte,
můžete se vydat z centra města po zelené turistické značce k poutnímu kostelu Panny Marie
Sedmibolestné na tzv. Předním Cvilínském
kopci (2 km). Hlavní oltář barokního chrámu
zdobí obraz, který má prý léčivé účinky. Budete-li po zelené pokračovat, dojdete na vrchol
Zadního Cvilínského kopce ke zřícenině hradu
Šelenburk (1,5 km). Traduje se, že se pod troskami hradu ukrývá poklad loupeživého rytíře.
Abyste ho získali, museli byste ale na tajuplném hradě vydržet tři noci. ▪

Jiří Dlabaja

OČIMA RODÁKA
arodil jsem se v Krnově
v roce 1972 a žil jsem
tam až do odchodu na základní vojenskou službu v roce
1990. Poté jsem se přestěhoval do Zlína, kde pobývám
dodnes, přestože pracuji
v Praze. Do Krnova se vracím
v průměru asi jednou za rok.
Mám tu stále příbuzné, bratra
a jeho rodinu. Krnov se za tu
dobu, co ho znám, změnil zásadně. Z šedého, oprýskaného
a smutného města se stalo
nádherně barevné a čisté místo s řadou turistických cílů.
Nicméně pro dětskou duši byl
Krnov neskutečně dobrodružný s řadou tajemných
zákoutí, řekou, kterou hlídala
pohraniční stráž, a všudypřítomnými ruskými vojáky.
Návštěvníkům a výletníkům bych doporučil navštívit

ným, ne však jediným dokladem nebývalého
hospodářského rozkvětu města na přelomu
19. a 20. století. Ve městě se dochovaly další
zajímavé vily krnovských továrníků.

zdejší nádhernou synagogu,
o níž jsem jako dítě a dospívající vůbec nevěděl. Poprvé
jsem ji navštívil až v rámci na-

Z ŠEDÉHO,
OPRÝSKANÉHO
A SMUTNÉHO
MĚSTA SE STALO
NÁDHERNĚ
BAREVNÉ A ČISTÉ
MÍSTO S ŘADOU
TURISTICKÝCH
CÍLŮ.
táčení rubriky Courák TV pořadu POZOR VLAK v loňském
roce. Byla postavena v letech
1871–1872 v novoromán-

ském slohu, přičemž interiéry
jsou v maurském stylu. A určitě se podívejte na zříceninu
hradu Šelenburk, který byl
postaven někdy ve 13. století.
To bylo právě jedno z těch
tajemných míst, o němž se
říkalo, že je zde zakopaný
zlatý poklad. Jako dítě jsem
věřil, že poklad najdu, koupím
rodičům obrovskou vilu, auto
a sobě televizní studio. Pamatujete, když Rumburak vysílal
z pohádkové říše do světa lidí?
Tak mě to pohltilo, že jsem si
z krabic vyrobil kamery, stolní
lampičky jsem předělal na studiové reflektory a vysílal jsem.
Nakonec se mi dětské přání
splnilo, dnes existuje studio,
opravdové kamery a měsíc
co měsíc natáčíme a vysíláme do světa lidí TV magazín
o železnici. I do Krnova.

Novinář, moderátor, tiskový mluvčí.
Narodil se v roce 1972 v Krnově,
vystudoval obor elektro v Ostravě. Od roku
1992 se pohybuje v mediální sféře. Začínal
jako moderátor v rozhlase ve stanicích
AZ Rádio, Radio Zlín a Kiss Radio Publikum.
V letech 1994 až 2009 působil
v TV Premiéra a TV Nova. Nyní
pracuje ve společnosti AŽD, kde má
na starosti televizní magazín POZOR
VLAK a časopis Reportér.
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ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

ROZHLEDNA JAKO ZHMOTNĚNÉ PODĚKOVÁNÍ
Obligátním důvodem pro výstavbu rozhledny bývá široký výhled do kraje, který má
taková stavba ještě více umocnit a v případě bující okolní vegetace i zachovat pro
budoucí generace. Ve slezském Úvalnu takovou stavbu kdysi pojali jako poděkování
slavnému rodákovi.
TEXT A FOTO: MICHAL MÁLEK

T

entokrát se mně výběr místa pro rozhled pěkně zkomplikoval. Když je řeč
o Krnovu, napadne vás jako první rozhledna
Cvilín. Jenomže tu už jsme zde měli a přijít
dvakrát se stejnou rozhlednou by bylo
nepatřičné. Jako skvělá alternativa se jevila
dvojrozhledna na Hraničním vrchu, leč tu
mně pro změnu vyfoukli kolegové turisté
ve vedlejší rubrice.
Naštěstí okolí Krnova, pohraničního města, kde se rodí oblíbená Kofola a opravují železniční vozidla, není na rozhledny skoupé.
Na dohled od zmiňovaného Cvilína stojí
další neméně zajímavá rozhledna Hanse
Kudlicha. Že vám to jméno nic neříká? Pak
vězte, že tomuto pánovi vděčíme za návrh

Býkov

zrušení poddanství a z toho vyplývajících
povinností, jakými byly platba desátků či
robota. Taková pokroková změna, a především úleva pro prostý selský lid si říkala
o patřičné gesto poděkování, a tak se ještě
za jeho života začaly na venkově spontánně
budovat děkovné pomníčky. Pozadu nemohla zůstat ani jeho rodná obec Úvalno,
kde u příležitosti jeho devadesátin začal
na vrchu Strážiště vznikat památník pojatý
zároveň jako rozhledna.
Původní návrh Mořice Hartela z roku
1902 později upravili bratři Oskar a Eugen
Felgelovi do současné secesně novoklasicistní podoby. Sám oslavenec se otevření
„své“ rozhledny neúčastnil, neboť v té době
již žil v Americe. Pět let po jeho smrti se pak
měla stát místem Kudlichova posledního

Praděd

Žárový vrch

Výška:
Výhled:
Vrchol:

396 m n. m.
Jeseníky, Beskydy
kamenná rozhledna
s expozicí a mauzoleem
Nejbližší žst.: Úvalno
Výstup:
snadný

Krnovská teplárna

CESTOVÁ NÍ PO ČR

SPOJENÍ DO ÚVALNA

VÝŠKOVÝ PROFIL
396 m n. m.
355 m n. m.
331 m n. m.
294 m n. m.

Z Brna
rychlíkem s přestupem
v Olomouci a Krnově

Z Prahy

320 m n. m.

vlakem SC Pendolino
s přestupem v Ostravě a Opavě

Z Ostravy
rychlíkem s přestupem v Krnově

Úvalno žst.

retro muzeum

obecní úřad

odpočinku. V roce 1923 byl společně se svou
zesnulou ženou uložen v mauzoleu v dolní
části vyhlídkové věže. Dlouho si zde však
klidu neužil. Po vysídlení původního německého obyvatelstva v roce 1945 se nikdo
o rozhlednu nestaral a ta postupně chátrala.
Ostatky manželů Kudlichových byly proto
přeneseny do rodinné hrobky na místním
hřbitově a stavbě pak koncem devadesátých
let hrozila demolice. Z iniciativy Waltera
Kudlicha (potomka Hanse Kudlicha) i místních příznivců se nakonec podařilo kamennou věž zachránit a v roce 2000 opět otevřít.

Hraniční vrch

Úvalno rozcestí rozhledna Hanse Kudlicha

Dnes vzorně udržovaná rozhledna je
přístupná od dubna do října, po telefonické
domluvě lze předem zajistit vstup i v zimním
období. Osobně bych doporučil cestu sem
odložit na letní měsíce, neboť hned pod rozhlednou se v mírném svahu nachází nádherná plovárna s výhledem do krajiny. A kdyby
náhodou počasí vodním radovánkám úplně
nepřálo, určitě můžete výstup na rozhlednu
doplnit o návštěvu zrcadlového labyrintu
ukrytého ve zdejší starobylé rychtě ze
17. století. Po zimním období si pak mohou
vaše netrénované nohy odpočinout při pose-

poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné

zení na místní faře, kde kromě kávy a čerstvě
pečených muffinů můžete plnými doušky
nasávat atmosféru poklidného venkova.
Úvalno očividně patří k těm akčnějším
obcím, kde život místních nekončí hasičským bálem a organizovaným zájezdem
do nákupního centra. Je prostě radost
sem zavítat. První důkaz vás ostatně čeká
hned po vystoupení z vlaku v podobě právě
probíhající rekonstrukce historické budovy
železniční zastávky, kterou obec společně
s novou čekárnou a informačním centrem
otevře letos v září. ▪

rozhledna Cvilín

Petrův rybník
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POZNEJ ČESKO PĚŠKY

LIDUPRÁZDNOU KRAJINOU

PODÉL POLSKÉ HRANICE

Je to krajina, kde na první pohled dávají lišky dobrou noc. V dobrém slova smyslu samozřejmě. Můžete se tu procházet celý den
a nepotkat skoro ani živáčka. Nacházíme se severně od města Krnov v Moravskoslezském kraji. Technických památek tu při svých
toulkách moc neobjevíte, zato se tu pyšní unikátní dvojrozhlednou. Vydáme se jak na ni, tak na nedaleký zámek, který byl kvůli
nevýhodné poloze a změnám politických režimů málem zničen.
TEXT A FOTO: TOMÁŠ MALEČEK

S

tartujeme ve Městě Albrechtice. Ano,
vidíte správně, s velkým M. Do pohraniční obce nás doveze osobní vlak Českých drah
z Krnova za necelou čtvrthodinu. O městě,
jemuž dominuje barokní kostel Navštívení
Panny Marie, uveďme alespoň jednu zajímavost. Každý rok dodává některá ze zemí
vánoční strom do Vatikánu a v roce 1999
přišla řada na Česko. Tři vánoční stromy pak
papeži Janu Pavlovi II. zkrášlily keramické
ozdoby právě z Města Albrechtice.

Dvojrozhledna na Hraničním vrchu
Na rozhlednu se můžeme vydat přímo od albrechtického nádraží po modré značce, která
nás na vrchol dovede po třech kilometrech.
Značka povede zprvu po asfaltové silnici, pak
odbočí kolem parkoviště hliněnou cestou mírně do kopce. Stezku lemuje řada laviček a také
nedávno zbudovaná venkovní posilovna.

dvojrozhledna
Na Hraničním vrchu
žst. Město Albrechtice

cz

kostel Navštívení Panny Marie

PL

státní hranice

DÉLKA
TRASY
8,5 KM

Dvojvěž se vypíná na 541 metrů vysokém
vrchu Na Hranici v těsné blízkosti polského
území. Vznik rozhledny podpořila výhodná
koupě. V roce 1980 byly na kopci postaveny
státním podnikem Správa pošt a telekomunikací Praha dvě věže pro bezdrátový
přenos telefonního signálu pevné sítě mezi
Krnovem a Městem Albrechtice. Na začátku
tisíciletí se majitelem ocelových věží stalo
Město Albrechtice a takříkajíc nevědělo, co
s nimi. Získalo je za symbolickou tisícikorunu. Krátce po rozhodnutí o jejich demolici
se ale začalo uvažovat o přebudování věží
na unikátní rozhlednu, přičemž jedna by
sloužila turistům k vystoupání na ochoz,
na nějž by navazovala lávka spojující první
věž s druhou. Výstavba se naplno rozběhla
v dubnu 2011. Oficiální zpřístupnění skutečně výjimečné rozhledny se konalo 4. října
téhož roku.
Vznikla zde unikátní 25 metrů vysoká
dvojrozhledna, na niž vede 149 schodů.

m

ek

Lin

ha

r to

vy

ice
av
Op

zá

20

cz
PL

státní
hranice

zast. Linhartovy

Na jihu Krnova se nachází poutní místo Cvilín.

Dvojrozhledna na Hraničním vrchu láká turisty.

CESTOVÁ NÍ PO ČR

Zámek Linhartovy prošel velkou rekonstrukcí.

Výhledy na Město Albrechtice, téměř
liduprázdný Osoblažský výběžek, Krnovsko,
ale i daleko do Polska se dají vychutnávat
z jedné nebo druhé plošiny, anebo ze spojující lávky. Nicméně těm, kteří trpí panickým strachem z výšek, dlouhodobý pobyt
na tomto úseku nedoporučuji. Rozhlednu
lze bezplatně navštívit 365 dní v roce.

Zámek Linhartovy
Po česko-polské hranici pokračujeme pět
kilometrů po červené značce podél hraniční
řeky Opavice do vesničky Linhartovy. Už její
osudy stojí za zmínku. Připomínaná je poprvé v roce 1377 jako statek opavského knížectví, na němž byla vybudována vodní tvrz.
Ta ale po útocích Matyáše Korvína v době
poděbradské zanikla a dnes ji připomíná
pouze vodní příkop. Po první slezské válce,
kterou vedla Marie Terezie s pruským králem
Fridrichem II., byla klidná říčka Opavice prohlášena hraničním tokem. Linhartovy se tak
najednou ocitly na území dvou států a tento

Výhled z dvojrozhledny je úchvatný.

Řeka Opavice představuje státní hranici.

stav přetrvává dodnes. Část vsi, která se
nachází na levém břehu řeky, v polovině
18. století připadla Prusku a dnes je známá
jako polská Lenarcie.
Výstavba linhartovského zámku, jenž
stojí od hranice sotva deset metrů, započala
ve druhé polovině 16. století za Haugviců.
Zbytky původní tvrze byly využity k přestavbě na renesanční zámek. O padesát let později se přestavby chopili noví majitelé zámku
Sedlničtí z Choltic, kteří budovu proměnili
v barokní sídlo. Až do první poloviny
20. století se na zámku střídali majitelé,
kteří jej neustále vylepšovali a opravovali.
Utrum přinesla druhá světová válka. Dva
roky před jejím koncem se ze zámku stala
nemocnice pro německé vojáky, a v roce
1944 část památky dokonce vyhořela.
Záhy po skončení válečných útrap byl zámek zkonfiskován československým státem.
Nastala smutná doba chátrání a rabování.
Na konci padesátých let se sice přistoupilo
k prvním opravám, ty zásadní začaly ale
až po roce 1973, a zejména po roce 1989.
Poslední významnou rekonstrukci prodělal
zámek před osmnácti lety. Od roku 2001 je
budova – stejně jako rozhledna na Hraničním vrchu – majetkem Města Albrechtice.
Zámek má otevřeno během hlavní sezony.
V jeho prostorách jsou umístěné stálé expozice, ale konají se zde i krátkodobé výstavy.
Stálá expozice například představuje dílo
keramika Jana Kutálka. Během letošního
roku zámek nabídne řadu vernisáží a akcí.
Pro ty, kteří se nerozhodnou absolvovat
prohlídku interiéru, nabízíme alternativu.
Na ploše téměř sedmi hektarů byl u zámku
v polovině 17. století založen zámecký park
ve francouzském stylu, jehož největší chloubou je 980 let starý dub letní s obvodem
kmenu 854 centimetry. Strom je považován
za jeden z vůbec nejstarších v celém Slezsku.

Pohled na Krnov ze Cvilína

Do Krnova po cyklostezce
Příjemnou zámeckou atmosféru doplňuje
klidný proud řeky Opavice, která za několik
málo kilometrů, kdy bude ještě tvořit česko-polskou hranici, vstoupí na území Krnova,
kde své vody předá větší sestře Opavě. Pokud
máte ještě sílu a čas, můžete se vydat na druhý výlet právě do Krnova. Jedinou možností
je ale devítikilometrová procházka po cyklostezce č. 55 přezdívané slezská magistrála.
Pokud byste měli pocit, že se na stezce příliš
pletete pod kola cyklistům, není nic jednoduššího než právě v Linhartovech nasednout
na vlak. Zastávka leží necelý půlkilometr
od zámku a zastavují tu osobní vlaky jak směrem na Krnov, tak na Jeseník. V závěru dlužno
dodat, že dnešní výlet leží na železniční trati
Jeseník – Krnov, která vede v úseku dlouhém
17 km přes polské území. ▪

SPOJENÍ
DO MĚSTA ALBRECHTICE
Z Prahy
s přestupem v Olomouci
a v Krnově nebo s přestupem
v Zábřehu na Moravě a v Jeseníku

Z Brna
s přestupem v Olomouci a v Krnově

Z Ostravy
s přestupem v Krnově, případně i ve
stanici Opava východ

Rubrika vzniká ve spolupráci
s časopisem NaCestu.
Více na www.nacestu.cz.
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TEXT: PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS

SYNAGOGA V MAURSKÉM STYLU
Krnovsko patří mezi nejstarší osídlená území naší republiky. Potvrzují to četné zříceniny
hradů a tvrzí. Charakteristickým znakem bohatého kulturního života je i velké množství
kostelů a sakrálních objektů. Zdejší synagoga sice byla postavena už v letech 1870–71,
ale v roce 2010 se ji podařilo začlenit do projektu Revitalizace židovských památek
v ČR. Před šesti lety proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované synagogy.

K

rnovská synagoga je prostorný a výstavní templ, tedy budova postavená
v souladu s potřebami liturgie reformního
judaismu. Na místě dřívějších městských
hradeb ji nechal vybudovat majitel nejstaršího krnovského stavebního podniku Ernst
Latzel. Jedná se o novorománskou budovu
s byzantizujícími prvky, zvláště zřetelnými
v pojetí dvou věží. V původním interiéru
převládal tzv. maurský styl inspirovaný
stavbami sefardských Židů, jejichž kořeny
pocházejí z Pyrenejského poloostrova.

Muži v přízemí, ženy na galerii
Ačkoli izraelitská obec v Krnově nebyla nikdy
ortodoxní, v templu se vždy zachovával tradiční princip rozdělení návštěvníků bohoslužeb. Muži se shromažďovali v přízemí, ženy
na galerii, kam přicházely samostatným
přístupem věžním schodištěm. Na vnitřním
východním průčelí budovy se nacházela
schrána na svitky Tóry, zakrytá vyšívanou
barevnou oponou. V roce 1898 byla synagoga vybavena varhanami (typickými pro
reformované obce) od známé krnovské firmy
bratří Riegerů. Jedna z původních součástí
templu se dodnes nachází na půdě. Jde

o kamenné desky s hebrejským zkráceným
textem Desatera Božích přikázání, které se
původně nacházely na venkovním východním průčelí budovy.
Po německé okupaci pohraničí zde bohoslužby ustaly. Synagoga jako jedna z mála
přečkala běsnění během tzv. křišťálové noci
v listopadu 1938. V období druhé světové
války sloužila budova jako městská tržnice,
od šedesátých do devadesátých let v ní sídlil
okresní archiv. V Moravskoslezském kraji
patří mezi tři dosud existující synagogální
stavby, přičemž pouze u ní byl zachován
původní vzhled. To zvyšuje její historickou
i architektonickou hodnotu.

Restaurátorské práce
V současnosti objekt vlastní Federace židovských obcí, která zdevastovaný a interiérově téměř zaniklý objekt restaurovala
v rámci projektu Deset hvězd. Rekonstrukce
se řídila dobovými fotografiemi a původní
dokumentací. Opět tak světlo světa spatřily
dřevěné a štukové ornamenty, rostlinné

dekory, které byly před tím přebarveny, nebo
dříve odstraněné židovské hvězdy. Restaurátorské práce odkryly i nápisovou pásku
pod stropem se žalmem 113:3 „Od východu
slunce až na západ chváleno budiž jméno
Hospodinovo“.
Dnes se v synagoze nachází stálá expozice
Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci. Dokumentuje schopnost izraelitů
neustále se vyrovnávat se záští jejich okolí
a přibližuje podíl Židů na rozvoji průmyslu
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ve vybraných odvětvích těžkého a lehkého průmyslu
i služeb. ▪

Projekt Stavba čtvrtstoletí představuje realizace novodobé republiky. Tvoří obsáhlou databázi nejlepších
staveb. V letošním roce zahájí další řadu putovních výstav na Čeladné. Sledujte na www.stavbactvrtstoleti.cz.
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VLAKEM
PO EVROPĚ
SLOVENSKO
TEXT: JOSEF HOLEK
FOTO: AUTOR, WIKIPEDIA, SHUTTERSTOCK

BANSKÁ BYSTRICA

ZÁŘÍCÍ PERLA STŘEDNÍHO SLOVENSKA

Slováci jsou na svůj stát právem hrdí. Mají bohatou kulturu, historii i rozmanitou
a divukrásnou přírodu. V srdci jejich země leží Banská Bystrica, starobylé město, šesté
největší v zemi. Jeden ze živých symbolů Slovenského národního povstání láká turisty
nejen na zachovalou vojenskou techniku ze světové války, ale i přírodními stezkami
v okolí, které vás zavedou po stopách těžby vzácných kovů včetně zlata a stříbra.
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VLAKEM
DO BANSKÉ BYSTRICE

D

o Banské Bystrice se zamilujete na první
pohled. Obdivovat zde můžete historické budovy anebo se kochat moderní
zástavbou. Během výletu si udělejte čas
nejen na samotné centrum, ale podívejte se
i za humna, do divoké přírody, do jeskyní či
za hornickou historií. Bez přehánění platí,
že toto město je připravené na všechny typy
turistů. Baťůžkáře s pohorkami špinavými
od bahna a zaprášenými šortkami, milovníky historie i intelektuální volnomyšlenkáře.
Objednat si místní, velmi kvalitní pivo a kochat se výhledem na kaskádovitou fontánu
anebo Hodinovou věž stojící v čele mírně
svažitého náměstí Slovenského národního
povstání je snad přímo povinností každého
turisty.

Hodinovou věž prý naklonili andělé
V centru města ještě chvilku pobudeme,
ovšem už bez oroseného půllitru. Daleké výhledy na Kremnické vrchy či Nízké
Tatry a dál do údolí řeky Hron nabízí právě
Hodinová věž. Že se vám na ní něco nezdá?
Ano, je šikmá! Od osy se vzdaluje o 68 cm.
Dominanta náměstí měla od pradávna
nejen funkci nosiče velkého ciferníku, ale
i strážní. Legenda dokonce praví, že věž
naklonili andělé, kteří se srazili a zachytili
se o její vrchol, když jedné noci přelétali nad
její střechou. Doporučujeme se pořádně
nadechnout a vyjít 101 dřevěných schodů
mířících k ochozu. Vidíte tu nádheru okolo?
Třeba Městský hrad s farním kostelem
Nanebevzetí Panny Marie.

Pokud se rozhodnete jet do Banské Bystrice
vlakem, máte prakticky na výběr ze dvou
možností. V prvním případě musíte
přestoupit v Bratislavě, v tom druhém na
vás čeká přestup v Žilině (a případně ještě
v Púchově). Doba jízdy z Prahy hl. n. činí
7 až 8 hodin, záleží na konkrétní době
na přestup. Pokud se rozhodujete podle ceny,
zvolte cestu přes Žilinu. POZOR! Aktuálně
je mezinárodní doprava mimo provoz.

Až si budete město prohlížet z výšky, vzpomeňte si například, že vzniklo jako opevněné sídliště s cílem chránit výnosy z těžby
drahých kovů, především mědi a stříbra pro
královskou pokladnici. V průvodcích se dočtete, že společné opevnění chránilo velmoPamátník Slovenského národního povstání

Vojenská technika připomíná boje
za druhé světové války.

VLA KEM PO EV ROPĚ

že nejen před nepřáteli, ale i před nepokoji
obyvatel, zejména při hornických vzpourách.
Mohutné hradby kromě kostela obepínají
například radnici či budovy fary. Nechybí zde
ani vstupní brána s barbakánem.

Po výšlapu na zmrzlinu
Na druhé straně na rohu náměstí a Kapitulské ulice se rozkládá další sakrální památka
– katedrála svatého Františka Xaverského
z první poloviny 18. století. Pravda, nedosahuje olbřímých rozměrů evropských kolegyň,
nicméně jí to neupírá právo nosit tento titul.
Z kostela na katedrálu byla stavba povýšena
po zřízení banskobystrického biskupství.
V současnosti je zároveň i farním kostelem.
Když už máte v kyčlích přes dvě stovky schodů, odměňte se nedaleko vchodu do věže
skvělou zmrzlinou. Na porcích nešetří, výběr
chutí je bezkonkurenční a kvalita vyhlášená.

Zaměřeno na povstání
Při mlsání si možná povšimnete kontrastu
historických budov a názvu náměstí, které
odkazuje na událost spíše novodobou,
Slovenského národního povstání. Vysvětlení
je prosté. Slováci nebo aspoň drtivá většina
z nich vzpomíná na tuto část druhé světové
války s hrdostí. Když už bylo v polovině roku
1944 jasné, že Německo svůj zápas pravděpodobně prohraje, chtěli Slováci ukázat
celému světu, že stojí na straně antifašistických sil a budoucích vítězů. Rudá armáda
se z východu pomalu, ale jistě blížila. A pak
29. srpna vypuklo povstání, v jehož centru
ležela právě Banská Bystrica. Jenže spojení s rudoarmějci se nakonec nezdařilo.
Povstalci unikli do hor a Bystrica padla zpět
do područí nacistů a Hlinkových gard. Nic to

však nemění na faktu, že Slovenské národní
povstání bylo jedním z největších akcí svého
druhu.
Dnes hrdinství tisíců bojovníků a partyzánů po právu oslavuje Muzeum a památník
Slovenského národního povstání. Pokud
půjdete z velkého a moderního dopravního
terminálu směrem k náměstí, jistě neminete
obrovskou a nezvykle tvarovanou betonovou budovu památníku z roku 1969. Budova
je symbolicky rozdělená na dvě části spojené
mostem, přičemž v pietní síni, při hrobě
neznámého vojáka, plápolá věčný oheň.
Muzeum se samozřejmě specializuje na dokumentování vývoje společnosti za druhé
světové války i na události z roku 1944. Milovníkům válečné techniky se opodál naskyt-

ne bezvadný khaki skanzen. Ačkoli jde spíše
o menší, veřejnosti přístupný městský park,
na jednom místě je tu soustředěno množství
houfnic, děl a sem tam na vás zpoza křoví
vykoukne sovětský tank T-34, lehký tank
vzor 38 či německé obrněné transportéry.
Najdete tu zbraně československé, německé
i sovětské provenience i vozy improvizovaného pancéřovaného vlaku Štefánik. Zaujme
československý lehký tank vzor 38 (LT-38).
Své místo tu má i polní houfnice, vzor 14/19,
která jako základní dělostřelecký palebný
prostředek zasahovala do bojů na všech
úsecích povstaleckého frontu. O pozornost
se hlásí i dopravní a bombardovací letadlo
Li-2. Ovšem raritním banskobystrickým
exponátem budiž kulometný vůz z improvizovaného pancéřového vlaku IPV-II Hurban
ze zvolenských železničních dílen.

Hornictví kolem dokola
Jako pověstná červená nit se historií města
vine také hornictví. Jeho počátek se vztahuje
k roku 1255, kdy uherský král Béla IV. udělil
zdejší osadě právo na těžbu železa, stříbra
a zlata. Ve velkém se v regionu těžila i měď.
Tím nalákal řemeslníky především ze Svaté
říše římské. Do města tak koncem 13. století
přišli Němci, v patnáctém století tu dokonce
vznikla společnost Ungarischer Handel, která se posléze stala jednou z největších těžebních firem na světě. Pokud vás hornictví láká
o to více, vypravte se do nedaleké Španie Doliny nebo Banské Štiavnice, města zapsaného na seznam kulturního dědictví UNESCO.
Pokud ani tak nebudete mít geologie dost,
nalaďte se na výšlap do Kremnických vrchů
a Harmanecké jeskyně. Nebudete odjíždět
zklamaní. ▪
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ZÁHADY NA
DOSAH RUKY
S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
FOTO: AUTOR, ČESKÝ ROZHLAS

STOJÍ NOVÝ ZÁMEK U LANŠKROUNA NA PROKLETÉM MÍSTĚ?

SKLEPENÍ PŘÍZRAKŮ

Z noční tmy se náhle vynoří éterická bytost. V rozmazaném obličeji scházejí oči a často
i ústa. Průsvitný trup z mlhoviny obvykle nemá nohy. Tělo jako kdyby plulo vzduchem.
Existenci děsivých přízraků potvrzují důvěryhodní svědci i řada náhodně pořízených
obrazových záznamů. Sklepení Nového zámku nedaleko Lanškrouna je doslova
eldorádem těchto tajemných úkazů. Na kamenných zdech, v hlíně i v mechu se objevuje
až podezřele mnoho tváří bytostí z neznáma.

N

a počátku 18. století nechal kníže Jan
Adam Ondřej Lichtenštejn postavit
Nový zámek nedaleko Lanškrouna. Byla
to čtyřkřídlá třípatrová barokní budova,
která se rozkládala ve tvaru písmene H.
Na každém patře se nacházelo čtrnáct
sálů zdobených štuky a nástěnnými mal-

bami. Okolí zámku se podařilo přetvořit
v rozlehlý park.

Stavba v zajetí plamenů
Velkolepá stavba se ale nezrodila pod šťastnou hvězdou. Už dva roky poté, co se do ní
nastěhovali majitelé, ji zachvátily plame-

Je náhoda, že mlžné útvary vyfotografované Krasavou Šerkopovou až podezřele často mívají přízračné
tváře, v nichž rozpoznáme důlky očí a otevřená ústa?

ZÁHADY NA DOSA H RUKY

ny. Požár měl zničující účinky. Střecha se
zhroutila, klenba spadla. Masivní sloupy
popraskaly žárem. Sotva se škody podařilo
odstranit, nastala další katastrofa. Do prostřední budovy zámku, která v té době byla
nejvyšším bodem v krajině, udeřil blesk.
Oheň začal znovu hodovat. Pohltil vše
od kamenných váz v přízemí až po nejvyšší
patro. Zničeno bylo i velkolepé středové
schodiště s 264 schody. Snad aby se naplnilo úsloví o trojici všeho dobrého či zlého,
v roce 1754 osud uštědřil Lichtenštejnům
další ránu. A opět měla podobu ohnivého
kohouta. To už majitelé nevydrželi a rozhodli se prokletý zámek zbourat.
První požár zavinili nedbalí klempíři,
kteří v krovech nechali rozdělaný ohníček.
Úder blesku do stavby na nejvyšším kopci
v krajině, jehož zemina je navíc prosycená
železem, se dá taky pochopit. Proč hořelo
i potřetí, se nikdy nepodařilo zjistit. Vyskytlo
se podezření, že v kumulaci nešťastných
událostí mají namočené prsty zlé síly.

Jsou to oběti satanských rituálů?
Vše prý začalo už při stavbě základů. Zdi neustále praskaly. Proto v nich podle legendy zlý
správce nechal udělat komůrky, omamným
nápojem uspal čtyři dělníky a každého z nich
zaživa zazdil do rohů rozlehlého podzemí.
Tato oběť snad byla určená samotnému
ďáblovi, který od této chvíle začal se stavbou
zámku pomáhat.
Nemusíme brát tuto povídačku vážně, ale
v podzemí nacházíme až podezřele mnoho
indicií, které naznačují, že se na Novém
zámku událo cosi neobvyklého. Na jedné
zdi je namalovaný kostlivec. Je to zpráva
o zazděných dělnících? Koho ale představuje nahá žena, která je vyobrazená hned
vedle? Že by šlo o umělecké dílo, můžeme už
na první pohled vyloučit. Navíc sklepní klenbu nebylo zvykem zdobit. Patřila vyobrazená
žena tedy také mezi zazděné oběti, nebo
byla důležitou součástí jakéhosi satanského
rituálu, který se zde odehrál?

Tragédie na Jadranu
Nový zámek u Lanškrouna není jediným
šlechtickým sídlem, které opakovaně postihovala řada neštěstí. Šňůra tragédií obepíná
jako oprátka i půvabný zámeček Miramar
na jadranském pobřeží nedaleko Terstu.
Na počátku druhé poloviny devatenáctého
století ho na přání císaře Františka Josefa I.
postavil architekt Karl Junker. Architektonický skvost byl štědrým dárkem pro
panovníkova bratra arcivévodu Maxmiliána.
Zámecký pán se ze svého jedinečného sídla
neradoval dlouho. Přijal nabízenou korunu

Z elegantního komplexu budov dnes zbyla
jen jediná rohová věž.

Proč je ve sklepení namalovaný kostlivec
v blízkosti nahé ženy?

mexického císaře, což ho nakonec přivedlo
před popravčí četu. Jeho žena Charlotta se
ještě před tím vrátila do Evropy, kde ovšem
záhy propadla šílenství.
Na Miramaru se pak usídlili Maxmiliánova
švagrová, rakouská císařovna Alžběta, a její
syn Rudolf. V roce 1889 v Mayerlingu u Vídně
spáchal Rudolf sebevraždu. Císařovnu zase
ubodal k smrti šílenec v Ženevě. Nový majitel, arcivévoda František Ferdinand, zahynul
rukou atentátníka v Sarajevu. Tragédie
za tragédií. Po první světové válce zámek získal vévoda z Aosty. Za podporu Mussoliniho
byl jmenován místokrálem Etiopie. Na výsluní se nevyhříval dlouho. Padl do britského
zajetí a zahynul ve vězení v keňském hlavním městě Nairobi. Ani německým a později
spojeneckým velitelům, kteří za druhé světové války Miramar obsadili, se nevedlo lépe.
Většinou zemřeli dříve, než vyrazili do boje.
Víme například bezpečně, že generálmajory
Bryanta Moora a Bernice McFaddena skolil
infarkt.

Postavili zámek na popravišti?

Tváře z neznáma se přemnožily
Ale vraťme se z Jadranu do Pardubického
kraje. Na Novém zámku u Lanškrouna
zaznamenáváme ještě další podivnost.
Kastelánka Krasava Šerkopová v jedné
z podzemních místností opakovaně pozorovala podivnou mlhu, která se převalovala a vířila ve světle dopadajícím shora.
Zvláštní jev se podařilo vyfotografovat.
Na většině snímků se dají rozpoznat obrysy postav s průsvitnými obličeji. Podobné
nacházíme i na jiných místech v podzemí.
Skoro by se s nadsázkou dalo říct, že zde
vypukla hotová epidemie a tajemné tváře
se přímo přemnožily. Shlížejí z kamenných
stěn sklepení, objevily se na zámecké lípě,
a dokonce dodaly podobu rampouchům,
které se v podzemí před časem objevily.
Jeden z nich má nepřehlédnutelný tvar
ženské postavy, jiný nese tvář vousatého
muže.

Jak si všechny tyto úkazy máme vysvětlit?
Odehrálo se zde něco děsivého? Souvisí to
s výstavbou zámku, jak naznačuje legenda? Nebo se toto místo nabilo negativní
energií mnohem dříve? Podle jedné verze
stálo na kopci popraviště. Vrstva velkých
opracovaných kamenů v cihlových zdech ale
napovídá, že základy zámku byly položeny
na pozůstatcích mnohem starší stavby, o níž
se nedochovaly žádné zprávy. Byla to středověká tvrz, nebo strážní věž? Došlo při její
obraně k boji a duše padlých dosud nenašly
klid, a zjevují se proto v podzemí?
Je nepochybné, že tam, kde najednou zemřelo velké množství lidí, na místech živelných katastrof nebo na bojištích, ale i tam,
kde byli lidé mučeni, kde došlo k vraždě či
jinému násilí a utrpení, se tajemné přízraky
zjevují častěji než jinde. Jako kdyby k jejich
vzniku přispívaly negativní vibrace, které
na místě činu setrvávají mnohdy po celá
staletí. Docházelo k něčemu podobnému
i na Novém zámku? Byla to ta pravá příčina
všech zdejších neštěstí? ▪

SOUTĚŽ O AUDIOKNIHU
SETKÁNÍ S TAJEMNEM

?

Odpovězte na soutěžní otázku a audiokniha Setkání s tajemnem může být brzy
ve vašich rukách.
Který rod si nechal
postavit Nový zámek
u Lanškrouna?
A Habsburkové
B Lichtenštejnové
C Valdštejnové
Odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz do 15. dubna 2020.
Více o záhadách najdete na www.mysteryfilm.cz.
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PERSPEKTIVNÍ A STABILNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
NAJDETE U DPOV, a.s.
• jsme přední opravce železničních kolejových vozidel
• podporujeme naše zaměstnance v jejich dalším odborném růstu a vzdělávání
VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE:
Pro pracoviště Nymburk

Pro pracoviště Přerov

• Čistič
• Mechanik KV

• Provozní zámečník

Náborový příspěvek až 30.000*,- u pracovních pozic:

•
•
•
•

(Poděbradská 358, 288 68 NYMBURK)

• Manipulační dělník
Náborový příspěvek až 50.000*,- u pracovních pozic:
•
•
•
•
•

Defektoskopař
Natěrač/lakýrník
Obráběč kovů
Elektronik
Elektromechanik

(Husova 635/1b, 751 52 PŘEROV)
Náborový příspěvek až 50.000*,- u pracovních pozic:
Elektromechanik
Elektronik
Provozní elektrikář
Svářeč

Pro pracoviště Veselí nad Moravou

(Kollárova 1684, 698 23 VESELÍ NAD MORAVOU)
Náborový příspěvek až 30.000*,- u pracovních pozic:
• Elektromechanik

PROČ PRACOVAT U NÁS? NAŠE BENEFITY:
• po roce pracovního poměru ve společnosti podpora životního pojištění a penzijního připojištění
v částce 2.000 Kč měsíčně
• po půl roce ve společnosti příspěvek na dovolenou v částce 2.500 Kč pro zaměstnance, pro rodinné
příslušníky v částce 1.500 Kč na osobu
• podpora sportu, kultury a zdraví ve výši až 2.000 Kč ročně
• příspěvek na stravování
• pracovní doba 37,5 hodin týdně
• 5 týdnů dovolené, až 3 sick days*

KONTAKT:

Ing. Andrea Nováková, personalista
M: +420 702 197 392
E: novakovaa@dpov.cd.cz
* bude upřesněno při osobním pohovoru

PRUVODCE

Služba ČD Bike
Cyklistická sezona 2020
ČD Centra
Novinky v doplňkovém sortimentu
Můžete potkat ve vlaku
Mistryně světa Helena Fibingerová
Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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V půjčovnách
se chystají
na cyklistickou sezonu
Pro někoho je jízdní kolo každodenním dopravním prostředkem, pro jiného může
znamenat sportovní náčiní nebo nezbytnou součást životního stylu. V půjčovnách
ČD Bike ale rádi obslouží všechny zájemce. Tato oblíbená sezonní služba se
připravuje v 75 železničních stanicích.

K

jarním a letním měsícům patří častější
pohyb na zdravém vzduchu. Někdo miluje
dlouhé procházky přírodou, jiný zase plavání
v řekách a rybnících. Velká část populace ale
nasedne na jízdní kolo. Někteří cyklisté milují
rekreační jízdu, často se kochají výhledem
na krajinu, obdivně se zastavují u zajímavých
míst a vedou společenské hovory. Na druhou
stranu existují cyklisté, kteří se snaží ujet
za den co nejvíce kilometrů, udržují co nejvyšší
rychlost a překonávají osobní rekordy, na rovině i náročném terénu. Ať už patříte do první
nebo druhé skupiny, můžete využít nádražních
služeb cyklopůjčoven ČD Bike, které spojují
výhody jízdního kola a železniční dopravy.

Široká nabídka

POZOR!

Děč

Ústí n. Labem hl. n.
Litoměřice město
Lovosice

Informace
mohou být neaktuální.
Dostupnost ověřte
on-line.

Ve vybraných stanicích jsou k dispozici kvalitní horská, treková i krosová kola. Oproti
minulým letům došlo na základě zájmu Karlovy Vary
Aš
zákazníků k rozšíření počtu půjčoven, které Karlovy Vary dol. n.
Sokolov
jsou vybavené elektrokoly (ve 21 stanicích)
Františkovy
Lázně
a koloběžkami (v 19 stanicích).
Sortiment
doplňují samozřejmě i Cheb
cyklistické helJednotný ceník
my a na některých místech i dětská kola
Mezi novinky letošní sezony patří zavedení
a dětské cyklosedačky. Záruka bezpečnosti
ceníku pro všechny půjčovny kol
Mariánskéjednotného
Lázně
zákazníků je samozřejmostí, všechna kola
ČD Bike. Například zákazníci s platnou jízBeroun
prochází odborným servisem. Kolo si můžete
denkou Českých drah nebo In Kartou
zaplatí
rezervovat dopředu telefonicky nebo e-maiza jízdní kolo denní půjčovné 180 korun,
lem. Ve vybraných půjčovnách jeTachov
rezervace
za půldenní půjčovné 150 korun. Co se týče
kola nutná.
elektrokola, denní půjčovné činí 300 korun.

Plzeň hl. n.

Lys

Pra

ČD PRŮV ODCE

MÁTE ŠANCI ZÍSKAT CYKLODRES
Chcete se stát majitelem cyklodresu ČD Bike? Potom navštivte naše webové stránky
www.cd.cz/cdbike, podívejte se do sekce Půjčovny kol ČD a rozklikněte nápis Chci cyklodres
od ČD. Najdete zde pravidla soutěže, která probíhá do 31. října letošního roku. Do soutěže
se může zapojit osoba starší patnácti let, která při vypůjčení kola z půjčovny ČD Bike vyplní
a odevzdá předepsaný dotazník. Hlavní cenou je speciální cyklodres nebo cyklovesta. Máme
pro vás přichystané i další odměny jako batoh s reflexním pruhem, pumpičku, sportovní ručník,
sluneční brýle či power banku.

Kompletní ceník a další informace o této
službě včetně možnosti rezervace naleznete
na webových stránkách www.cd.cz/cdbike.

VÝHODY SLUŽBY ČD BIKE
■ žádné starosti s přepravou
vlastního kola na místo výletu

Jak si půjčit kolo?

■ dostupné ceny půjčovného

Ve vámi vybrané cyklopůjčovně ČD Bike vám
postačí předložit pro sepsání nájemní smlouvy
jeden doklad totožnosti. Uznáváme například občanský průkaz, řidičský průkaz nebo
cestovní pas. Podepíšete nájemní smlouvu,
zaplatíte půjčovné za vybrané kolo, elektrokolo
či koloběžku a další vybavení. Složíte kauci
v hotovosti. Ta vám bude proplacena ve stanici
s půjčovnou ČD Bike, kde budete kolo vracet.
Kauce za kolo či koloběžku činí 1 000 korun,
za elektrokolo 2 500 korun. Přejeme vám pohodlnou cestu – na silnici, polní cestě i na kolejích.
Ať ji za všech okolností zvládnete ve zdraví. ▪

■ uložení kol v úschovnách ČD
zdarma
■ zajímavá kombinace cestování
vlakem a cyklistiky
■ možnost vrácení kol
i v jiné půjčovně ČD Bike v kraji
■ bezplatná přeprava vypůjčených
kol na vybraných tratích
ve vlacích ČD
■ kvalitní kola i koloběžky
odpovídající předpisům

VÍCE NA půjčovna
WWW.CD.CZ/CDBIKE
kol

Rumburk

Děčín hl. n.

Ústí n. Labem hl. n.
Litoměřice město
Lovosice

Aš

půjčovna kol s elektrokoly
Česká Lípa Střelnice
Mimoň

půjčovna kol (na základě objednávky předem)
Adršpach
Trutnov hl. n.

Doksy

Červený Kostelec
Náchod

Mělník

Karlovy Vary
Karlovy Vary dol. n.
Sokolov
Františkovy Lázně
Cheb

Česká Skalice

Neratovice
Lysá nad Labem

Nymburk hl. n.

Týniště nad Orlicí

Poděbrady
Přelouč

Mariánské Lázně
Praha-Smíchov

Beroun

Častolovice
Pardubice hl. n.
Brandýs nad Orlicí

Chrudim

Tachov

Slatiňany

Plzeň hl. n.

Ústí nad Orlicí
město

Choceň

Žďárec u Skutče
Hlinsko v Čechách
Světlá nad Sázavou

Domažlice
Klatovy

Tábor

Písek

Šumperk
Lanškroun
Zábřeh
na Moravě

Česká Třebová
Svitavy
Polička

Ostrava hl. n.
Moravská Třebová

Havlíčkův Brod
Žďár na Sázavou
Nové Město na Moravě

Olomouc hl. n.

Frýdek-Místek

Hranice na Moravě

Jihlava

Přerov
Valašské Meziříčí

Veselí
nad Lužnicí

České Budějovice

Telč
Jindřichův
Hradec
Třeboň
Třeboň lázně

půjčovna kol
půjčovna kol s elektrokoly
půjčovna kol (na základě objednávky předem)

České Velenice

Třebíč

Kroměříž

dočasně uzavřena
z důvodu rekonstrukce

Otrokovice
Staré Město
u Uherského Hradiště

Břeclav

Lipno nad Vltavou
Vyšší Brod klášter

Adršpach
ov hl. n.

Červený Kostelec
Náchod

28. 3. 2020
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Firemní účet na e-shopu
je ideální pro byznys
Cestují vaši zaměstnanci nebo vy na časté služební cesty? Pak pro vás a podobné uživatele je u Českých drah připraven firemní e-shop.
Ten kromě výhod jako běžný e-shop nabízí množstevní slevy nebo platby na fakturu, ale i řadu novinek.

N

ení e-shop jako e-shop. České dráhy si váží
všech svých zákazníků včetně těch z řad
velkých i malých firem nebo živnostníků. A právě pro ty jmenované nabízí speciální službu
v podobě firemního e-shopu.

Jak se zaregistrovat
Zájemci o využití firemního e-shopu se mohou
přihlásit prostřednictvím běžného e-shopu
Českých drah. V první fázi je nejdříve potřeba se
zaregistrovat jako fyzická osoba. Potom si rozkliknete panel se svým jménem a uvidíte nápis
Uživatelský profil. Až se dostanete do této sekce, musíte najít volbu Firemní údaje. Pak už jen
stačí vyplnit všechna povinná políčka a poslat
změny ke schválení. Smlouva o využívání firemního e-shopu se uzavírá on-line, nemusíte
tedy nikam jezdit a ztrácet čas. A pokud byste
se potřebovali poradit, můžete ještě předem
zavolat na zákaznickou linku Českých drah.
Nákup na firemním e-shopu probíhá obdobně jako u fyzických osob. Postupně vkládáte
jízdní doklady do nákupního košíku a v závěru
uhradíte zvoleným způsobem, ať už platební
kartou, nebo z účtu ČD Kredit. Další možností
je platba na fakturu, která rovněž podléhá
schválení ze strany Českých drah. Elektronické
faktury jsou zasílány jednou měsíčně na e-mail,
který může být odlišný od registračního.

Splatnost činí čtrnáct dní. Jízdní doklady jsou
ve formátu pdf zasílány na e-mail uvedený při
registraci. Vnitrostátní a vybrané mezinárodní
jízdní doklady můžete ve vlaku předkládat
zobrazené na displeji či jako alfanumerický kód.
Není nutné je tisknout. To ostatně platí i pro
všechny zákazníky využívající e-shop ČD.

VÝHODY SLUŽBY
■ Je dostupná 24 hodin
každý den v týdnu.
■ Nakoupíte pohodlně
z kanceláře či domova.
■ Elektronické jízdenky
si nemusíte tisknout.
■ Máte přehled o zakoupených
jízdenkách v historii nákupů.
■ Automaticky se vám nabídne
aktuálně dostupná nejvýhodnější
jízdenka.
■ Získáte zdarma vnitrostátní
místenky (s výjimkou spojů
SC Pendolino a oddílů Business
ve vlacích railjet).
■ Vybraní zákazníci mohou
platit na fakturu.
■ Máte přístup ke slevovému
motivačnímu programu.

Pro jeden účet více uživatelů
Jako novinku jsme zavedli, že u každého firemního účtu lze zřídit více přístupů pomocí tzv.
disponentů. Administrátor, tedy osoba, která
účet založila, může ke svému firemnímu účtu
přizvat další osoby. Disponenti, kteří musí být
před přizváním registrováni jako fyzické osoby,
pak mohou po schválení nakupovat jízdní
doklady ze stejného (kmenového) účtu. Je to
ideální zejména pro společnosti s více pobočkami. Fakturace probíhá dál za všechny nákupy
jako celek. U každého firemního účtu také lze
nastavit nákladová střediska a jízdní doklady
nakupovat podle jejich struktury. Tento způsob
se zase hodí pro společnosti s jedním nákupčím
a více pobočkami.
Pro firemní zákazníky běží motivační program, kdy je v závislosti na objemech nákupů
možno na vybrané (ne všechny) jízdní doklady
získat slevu až 10 procent. Počáteční sleva
získaná automaticky při registraci činí 4 procenta. A ještě jedna praktická výhoda na závěr.
Zakoupené jízdní doklady se ukládají do historie
nákupů, kde je díky vyhledávacím filtrům snadno najdete. To platí pro aktuální jízdenky i pro
ty dříve zakoupené. ▪

VÍCE NA WWW.CD.CZ/FIRMY
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V ČD Centrech prodáváme více než jízdenky
K přepážkám prodejních míst Českých drah obvykle chodíme z důvodu nákupu jízdenky a místenky nebo pro získání informací
o provozu. V ČD Centrech a na pokladnách na vybraných nádražích lze ale získat i zajímavé zboží s drážní tematikou, které
se dá vhodně uplatnit jako atraktivní dárek pro děti i dospělé, případně jako praktický doplněk na cesty i volný čas.

POZOR!
Informace
mohou být neaktuální.
Dostupnost ověřte
on-line.

Dřevěný vláček v designu jednotky
InterPanter (resp. RegioPanter)
potěší každého nadšence do železnice. Exponát české výroby je vyráběn
z ekologických materiálů. Na pokladnách Českých drah se bude prodávat
jako novinka.

Pro pravidelné
i příležitostné
cestovatele nabízíme
turistický deník s atraktivní titulní stranou s železničním motivem. Dále máme
v nabídce univerzální zápisník
s propisovací tužkou, z větší
části ekologicky rozložitelný.

Cestovní ručníky v praktickém balení
(ve váčku s karabinkou) s rozměry 30 x 30
nebo 40 x 40 cm jsou vyrobeny z lehkého,
rychleschnoucího mikrovlákna odolného
proti plísním a bakteriím. Absorbují až
trojnásobek vlastní hmotnosti.

Pro nejmenší cestující dlouhodobě
nabízíme oblíbené Elfíkovy magnetky.
Jako vhodný dárek pro děti doporučujeme i trička s veselými barevnými obrázky
s obživlou lokomotivou. Tričko prodáváme v pěti barvách. Kromě světle modré,
světle zelené a tmavě zelené ještě ve žluté
a červené verzi.

Chladivé šátky Cool Towel
ICE MATE se vám budou hodit
zejména do teplých měsíců. Tkanina
šátku odvádí pot, funguje za sucha
i za mokra a pomůže namožené pokožce.
Upozorňujeme na novou cenu 199 korun
(snížení o 20 %).
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Stále se mě
drží touha vítězit
Když se rekordmanka, mnohonásobná mistryně světa a olympijská finalistka
ve vrhu koulí Helena Fibingerová po ukončení sportovní kariéry poohlížela po nové
práci, vlak u toho sehrál důležitou roli. Téměř neustále musela z Uherského Ostrohu
jezdit do Prahy, kde si začala budovat druhou kariéru. Dnes je z ní podnikatelka
a manažerka. Na oslnivě slavnou sportovní kariéru sice ráda vzpomíná, ale dívá se
především dopředu a žije budoucností. Nikdy se nebála tvrdé práce a dřiny, přičemž jí
pomáhá zaslouženě vysoké sebevědomí.
TEXT: JOSEF HOLEK, FOTO: JAN CHALOUPKA

Kdy jste naposledy vrhala koulí?
To bylo na klubovém závodě v Německu
v roce 1988. Od té doby jsme nevzala kouli
do ruky. Jsem volnomyšlenkářka, takže kdo
chce závodit v kategorii veteránů, ať to dělá.
Já na to prostě nejsem. Neznamená to ale,
že nesportuji – zůstala mi láska k běhání
a sportu obecně.
Ještě ale podnikáte. Vlastníte pekárnu…
Svůj život jsem rozdělila do dvou světů. Věnuji se podnikání, zaměstnávám přes dvacet
lidí. Ve druhém jsem zůstala věrná sportu,
pracuji jako prokuristka v České atletice.
Stal se ze mě člověk, který nemá prakticky
žádný volný čas. Na druhou stranu mě tento
systém baví, vyhovuje mi a naplňuje mě.
Jsem odpovědná za marketing České atletiky i za živnost na Moravě. Aktuálně funguji
tak, že v úterý odjedu do Prahy a vrátím
se v pátek, v sobotu často bývám ve Vídni
a ještě jezdívám po světě, po šampionátech.
A dobře mi tak.
Jak se to stalo, že holka z malého města
se vypracovala na světovou sportovní
špičku?
Byla jsem vysoká a štíhlá holka, a tak mi
učitel dal v osmé třídě na školních závodech v Uherském Hradišti do ruky kouli
a šla jsem házet. Tehdy mě porazila menší
dívenka a já to špatně nesla. Později mi otec
domů v aktovce přinesl kouli a já šla házet
na dvorek. Kapesné jsem místo za svačinu
utrácela za časopis Atletika. Když jsem přešla na gymnázium, každý den jsem musela
chodit tři kilometry na nádraží a další tři

zpět. Běhala jsem do úmoru, posilovala se
starým železem. Často jsem jezdila vlakem
i do kroužků, na tréninky do Zlína. Z juniorek
jsem pak šla do reprezentace.
Přesuňme se do Jablonce, kde jste hodila
světový rekord…
Měla jsem neuvěřitelnou formu, hala byla
narvaná. Skákala se tam výška a koulařský
vrh se musel dát daleko tak, aby nebyli
ohroženi výškaři. Když jsem to viděla, vyzula
jsem se z bot a řekla jsem, že odcházím.
Pořadatelé mě táhli zpátky. Byla jsem nepříčetná. Házela jsem tehdy volně a čára byla
na třiadvaceti metrech, což byla strašná dálka. Byla jsem tak vzteklá, až jsem se klepala.
To přispělo k tomu, že jsem nakonec hodila
stále platný rekord 22,5 metru.
Vzpomínáte často na svoje atletické
úspěchy?
Určitě. Mám šestnáct medailí z velkých
soutěží. Vrací se mi neustále myšlenka, že
neúspěch pro mě bylo druhé místo. Byla jsem
nejlepší na světě. Tehdy se řešilo, jestli vítězí
Východ, nebo Západ. Mně to ale bylo jedno.
Já jsem chtěla vítězit. Socialistický systém
sportu nebyl až tak špatný. Dělali jsme to,
co nás bavilo, měli jsme jídlo zdarma, mohli
jsme studovat. Měli jsme ale omezené možnosti vycestovat. Byla jen olympiáda a jednou
za čtyři roky venkovní mistrovství Evropy,
každý rok hala. Nic víc. Skončila jsem v roce
1988. Trenérkou jsem být nechtěla. Lákala
mě Praha. Po skončení aktivní sportovní
kariéry jsem tuto kapitolu zaklapla a řekla
jsem si, že pokud jsem dobrá, jsem schopná
dělat i něco jiného. Chtěla jsem žít naplno,
má touha vítězit mě držela a drží neustále.

Říkala jste si někdy, jak by vypadala
vaše kariéra, kdybyste žila
na Západě?
Mělo by se spíše hodnotit, jak jsme systému
dokázali vzdorovat, jaké jsme měli výkony.
Ať bych žila v USA, v západním Německu,
anebo kdekoli jinde, byla bych stále jednou
z nejlepších koulařek na světě. Jen podmínky
bych měla jiné. A mé zajištění po konci kariéry nejspíše také. Má touha být nejlepší mě
neopustila dodnes. Říkám jasně, že chceš-li
být úspěšný v současnosti, nesmíš se ohlížet
do minulosti.
Jak se vyrovnáváte s popularitou?
Dobře. Stále mi chodí dopisy i s fotografiemi. Nevím, jak jsem si popularitu dokázala
podržet. S velkou negativní reakcí jsem
se nikdy nesetkala. Vrcholový sport je ale
oběť, člověka to poznamená. Na druhou
stranu si uvědomte, že jsem 25 let dělala

ČD PRŮV ODCE

HELENA FIBINGEROVÁ (70)
něco, co mě strašně bavilo. Pak jsem kariéru ukončila a říkala si, co dál? Odpověděla
jsem si, že budu dělat něco jiného a zase
v tom budu úspěšná. Publicitu ale nevyhledávám.
Mají dnes začínající sportovci lepší, nebo
horší podmínky pro uplatnění než v dobách, kdy jste závodila?
Když víte, co chcete, když máte sen, jdete
si za ním. Konkrétně v atletice nepotřebujete ani moc peněz. Příroda je výbornou
tělocvičnou. Když jsem musela potrénovat
fyzičku, šla jsem házet kameny z cesty. Dnes
máte spousty lákadel, zábavy, vyžití. To dříve
nebylo. A abych nezapomněla, ke sportu
musíte mít samozřejmě dispozice. Obecně
ale lze říci, že děti a mládež to dnes mají
snazší. Rodiče jim často dokážou vytvořit
ekonomické zázemí a mladí lidé, kteří touží
po úspěchu, toho využijí.

Souhlasíte s názorem, že dnešní mladí lidé
tráví mnoho času u počítačů a mobilů,
místo aby sportovali venku?
Určitě. Mám řadu známých a ti mi říkají, že
největším trestem, který mohou uložit dítěti, je vypnout internet a počítač. Na druhou
stranu také vím, že existují i rodiče, kteří své
potomky do pohybu naopak honí.
Často jezdíte vlakem. Co byste doporučila
Českým drahám zlepšit?
Vlaky se v poslední době výrazným způsobem vylepšily. Těžko snáším, když se napadají instituce s přízviskem „české“. Pokud
například dávám pod sportovní akce své
jméno, musím se na ten mítink jet i podívat.
Takže vím, o čem mluvím. České dráhy u mě
mají jedničku s hvězdičkou, oceňuji, že máte
ve vlaku čisto, klid a pohodu. Už se těším,
až si koupím celoroční jízdenku. Budu moci
jezdit, kam budu chtít. ▪

Někdejší atletka, mistryně světa
ve vrhu koulí, nyní sportovní funkcionářka a podnikatelka, pochází
z Uherského Ostrohu. V 16 letech
vyhrála přebor dorostenek ve vrhu
koulí, když hodila přes 13 metrů. Poprvé reprezentovala Československo
v 18 letech na závodech olympijských nadějí Družba. V roce 1970
se stala československou rekordmankou s výkonem 16,32 metru.
Na olympiádě v Montrealu v roce
1976 získala bronzovou medaili.
V únoru 1977 překonala na mistrovství ČSR v Jablonci světový halový
rekord vrhem 22,50 metru. V srpnu
1977 překonala světový rekord
na otevřeném stadionu v Nitře
výkonem 22,32 metru. Dnes je
majitelkou pekárny a prokuristkou
České atletiky.
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Zbytečné nehody
na přejezdech varují
Tři kamarádi se vraceli z práce domů v osobním automobilu. Bylo horké letní odpoledne
a sluneční paprsky propichovaly střechu automobilu. Řidič jel po cestě mnohokrát,
dobře věděl, že hned za městem je přejezd, ale oči ho bolely z pohledů do asfaltu plného
zlatavých odlesků. Snad svou roli sehrála únava, dehydratace nebo hovor s kamarády.
Každopádně blikající červená světla přehlédl. Možná by se nic nestalo, kdyby se ještě
podíval na koleje. Všechny v autě probralo až houkání lokomotivy a náraz kovu na kov.
TEXT: JIŘÍ SMETANA, LUKÁŠ HUTTA

CO UKAZUJÍ STATISTIKY

Spěch je špatný rádce

V

laková souprava zastavila kousek
za železničním přejezdem. Přední
polovina automobilu byla zdeformovaná a neúplná. Hromada plechů, střepů
a úlomků ležela všude kolem, v kolejišti,
na náspu, pod vagony. Zadní polovina vozu
byla trochu pomuchlaná, ale stále ještě
připomínala původní dopravní prostředek.
Dvě lidská torza na předních sedadlech,
potrhaná a zdeformovaná, dokreslovala
obraz apokalypsy. Dovnitř vozu se nedalo
dostat, do hromady plechu se hasiči museli
probojovat pomocí hydraulických nůžek
a páčidel. I tak ale na první pohled bylo
možné konstatovat smrt. Na zadním sedadle seděl zhroucený třetí pasažér. Vypadal
jako člověk politý kbelíkem červené barvy.
Když se přivolanému doktorovi podařilo
otevřít zadní dveře automobilu, zdánlivě
mrtvý nadskočil a zamrkal. Ozvalo se: „Máš
cigáro? Ty vole, to byla šlupka!“

Nehody automobilů na železničních
přejezdech probíhají zpravidla podle velmi
podobného scénáře. Řidič automobilu buď
pospíchá a ignoruje světelnou a zvukovou
signalizaci, nebo se stává, že světelná signalizace není vidět v protisvětle a zvukové
výstražné znamení zanikne v hlasité hudbě
puštěné uvnitř vozu. Nelze vyloučit ani poruchu signalizace. I z tohoto důvodu se musí
řidiči před vjezdem do kolejiště vždy rozhlédnout a poslouchat, zda se neblíží vlak.
Příběh ze začátku článku jsme si nevymysleli. Popsal jej doktor Jiří Smetana, ředitel
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Podle jeho zkušeností z doby,
kdy sloužil v terénu, měli pasažéři ve voze
při srážce s vlakem buď obrovské štěstí
a vyvázli téměř bez škrábnutí, nebo naopak
všichni zahynuli v totálně zdemolovaném
automobilu. Sám pro sebe si to pojmenoval
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jak pravidlo „všechno, nebo nic“. Občas to
ale dopadlo přece jen jinak. Možná proto si
doktor Smetana výše uvedený případ vryl
do paměti.

Reálné příběhy pomáhají
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Jen v loňském roce bylo v České
republice evidováno 398 nehod
na přejezdech (z toho 152 zahrnovalo
srážku s vlakem). Zemřelo při nich
19 lidí a dalších 129 se zranilo. Nejvíce
nehod se podle statistik odehrává
v lednu a v červenci. Loni v lednu
to bylo 21 nehod, při kterých se
jedna osoba zranila těžce a tři osoby
lehce. V červenci bohužel zahynulo
na přejezdech šest lidí a další dvě
osoby se zranily těžce a devatenáct
lehce. Většina těchto tragédií připadá
na přejezdy na silnicích třetí třídy
a místních komunikacích.
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ZDROJE DAT: SPRÁVA ŽELEZNIC
ILUSTRACE: MICHAL MÁLEK

Obecně platí, že každá smrt na železničních přejezdech je zbytečná. Většinou se
jí dá navíc zabránit. Zvlášť když si uvědomíme, že na vině bývá až příliš často
lidská hloupost a nesmyslné hazardérství.
I proto je předávání osobních zkušeností tak důležité. S konkrétními lidskými
příběhy o životě a smrti na přejezdech se
můžete seznámit na webových stránkách
www.tytozvladnes.cz. Najdete zde nejen
užitečné informace (například o pravidlech
poskytování první pomoci), ale i fotografie
a videa z reálných situací. Každý život sice
jednou skončí, ale nemá smysl chodit smrti
naproti. Ani na přejezdech. ▪

VÍCE NA WWW.TYTOZVLADNES.CZ
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Požár v tunelu: jak se chovat
a nepodléhat panice
Přestože se požáry na železnici odehrávají spíše výjimečně, je dobré
vědět, co v takové situaci dělat, zejména pokud jde o situaci
v tunelu. V České republice došlo v letech 2017 až 2020
k požáru v železničním tunelu pouze jedinkrát. V lednu
letošního roku v Ejpovickém tunelu hořel podvozek
Západního expresu. Cestující byli evakuováni včas
díky správnému postupu.

V

tunelu se hromadí jedovatý kouř,
který nemá kam unikat a jeho odvětrání je složité. Kouř v uzavřeném prostoru
představuje jedno z největších rizik. Další
nebezpečí představuje samotný oheň, který
vytváří značný žár, a teplota pak rychle roste
v celém tunelu. Proto je nutné, pokud tomu
nebrání technické podmínky, aby hořící vlak
co nejrychleji vyjel z tunelu. Z toho důvodu
by v takové situaci neměl být vlak
zastaven použitím záchranné
brzdy.
Někdy však z tunelu vyjet
nelze. Proto jsou moderní
tunely stavěné v posledních letech vybavené systémem bezpečnostních
prvků a únikových cest,
například chodníky, osvětlením, zpevněnými plochami
před portály tunelů, suchovody
nebo požárními nádržemi. Více než

Co dělat v případě požáru v tunelu

1

kilometr dlouhé tunely jsou navíc přibližně
ve svém středu vybavené dodatečnými
únikovými štolami. Ty nejdelší z nich
(Vítkovský I a II v Praze a Ejpovický
u Plzně) mají navíc dvě souběžné
tunelové roury, které navzájem
slouží jako únikové chodby
a jsou propojené nouzovými průchody umístěnými
od sebe ve vzdálenosti cca
450 metrů. Navzdory vybavení moderními bezpečnostními
prvky je však při evakuaci vždy
nutná aktivní spolupráce každého
člověka. ▪

V tunelu ani v jiném těžko přístupném místě (hluboké zářezy, dlouhé a vysoké mosty)
nepoužívejte záchrannou brzdu. Pokud je to
technicky možné, je nutné, aby vlak opustil
tunel nebo jiné nepřístupné místo.
Vyhledejte a informujte vlakový doprovod, který zajistí další kroky pro zastavení
vlaku a evakuaci osob.
Bez odkladu odejděte z hořícího vozu
do dalších vagonů co nejdál od místa požáru, uzavřením přechodových dveří a oken
omezte šíření kouře do vozů. Zanechte větší
zavazadla na místě, vezměte pouze lehká
příruční zavazadla, s nimiž se dokážete
pohybovat dlouho a rychle (i po schodech),
nezapomeňte doklady a léky.
Chraňte dýchací cesty před kouřem
například navlhčeným kapesníkem.
Při malém požáru se můžete pokusit
oheň uhasit přenosnými hasicími přístroji, které jsou ve vlaku. Vždy však myslete
na svoji bezpečnost a nevystavujte svůj
život nepřiměřenému riziku. V uzavřeném
prostoru ve voze nebo v tunelu představuje
bezprostřední nebezpečí jedovatý kouř.
V případě požáru a zastavení vlaku v tunelu se připravte na evakuaci. Postupujte
podle pokynů dopravce nebo provozovatele
železnice a rychle opusťte soupravu i tunel.
V rámci možností jděte proti proudění vzduchu (do nezakouřené části tunelu) a využijte
nejbližší evakuační cesty z tunelu včetně
bezpečnostních průchodů do únikového
tunelu nebo štoly.
U vícekolejných tunelů nebo při průchodu do souběžného únikového tunelu
nevstupujte do kolejí, pokud nemáte jistotu,
že je zastavená veškerá železniční doprava.
V kolejišti dbejte vždy zvýšené opatrnosti.

2
3

4
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6
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CESTOPIS

JAK JSME PŘEKONALI SMŮLU

V NEJSEVERNĚJŠÍM VELKOMĚSTĚ SVĚTA
Když se blíží letní prázdniny, začnete si kromě brigád plánovat i velké výlety. Nebylo
jednoduché se shodnout na destinaci ve čtyřech lidech. Nakonec naše volba padla
na Rusko. Navštívili jsme tam řadu míst a celou výpravu zakončili v Petrohradu, jak se říká,
v nejkrásnějším městě celé země. Občas nás tam pronásledovala smůla i obtížný hmyz,
zažívali jsme kulturní šoky, ale rozhodně jsme nelitovali. A co je pro nás Čechy obzvláště
důležité, ceny tu byly relativně nízké.

FINSKO

PETROHRAD

ESTONSKO

LOTYŠSKO

RUSKO
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dyž jsme přiletěli do Petrohradu, přivítal
nás déšť a mraky skoro až u země.
Vypletli jsme se z letištního labyrintu a čekali
na autobus do města. Každých pár minut odtud jezdí linky k nejbližší stanici metra. Tou je
zastávka Moskevská. Při čekání jsme se stali
součástí hustého davu a ztráceli svobodnou
vůli pohybu. Byli jsme doslova unášeni, tlačeni a vytlačeni. Naštěstí správným směrem.
Ale mělo to jednu velkou výhodu – v autobusu jsme se nemuseli držet, protože jsme
stejně neměli jak spadnout.
V metru nás překvapila bezpečnostní
stěna, která oddělovala cestující od kolejiště.
Dveře ve stěně se otevřou, až přijede souprava. Nikdo proto nehází odpadky na koleje
a sebevrazi musí hledat jiné místo. Stejně
jako v Moskvě i v Petrohradu je řada stanic
podzemní dráhy pojata jako umělecké dílo.
Zvláště na červené lince máte na co koukat. Mezi nejkrásnější stanice patří Narvskaja, Kirovskij závod a Avtovo. Mimochodem
ceny jízdného v městské veřejné dopravě
nás potěšily. Za cestu autobusem jsme platili
30 rublů, v metru pak dalších 35 rublů, což
dohromady představuje asi jen 22 korun.

Soutěž v zabíjení komárů
Vystupili jsme kousek za Něvským prospektem a šli jsme hledat domluvené
ubytování. Paní Naďa, naše budoucí bytná,
nám dopředu všechno podrobně popsala,
uměla dokonce s Google překladačem, takže
nedošlo ani k žádnému šumu v komunikaci.
Už jsme byli poblíž místa, kde nám mapy
ukazovaly cíl, když na nás začal někdo zpoza
keře pokřikovat. Pomalu jsme už vyndavali
imaginární pepřák, ale ukazálo se, že to byla

Focení s medvědem
může být drahé.

naše nová paní domácí. Vedla nás do něčeho, co zvenku vypadalo trochu jako
ghetto, ale uvnitř to byl příjemný
byt se dvěma pokoji předělanými
na minihotel.
Vybavení bytu bychom
vyhodnotili slovy: tak akorát.
Byly tam prostě postele, skříň,
stůl, gauč, který ovšem páchnul,
jako by přežil požár, a komáři. Toho
posledního bychom se klidně vzdali,
ale jak se říká, darovanému koni na zuby
nehleď. Paní hostitelka měla ráda Česko,
takže nás zahrnula spoustou otázek. Kromě

toho, že její dcera studovala v Poděbradech, jsme se dozvěděli i to, kam
se v Petrohradu vydat, co za to
stojí a co zase tolik ne. Chvíli
jsme odpočívali a soutěžili, kdo
za minutu zabije víc komárů.
Když konečně zmizely mraky
z oblohy, vyrazili jsme do víru
města.

Bílé noci jsme propásli
Petrohrad je nejseverněji položené velkoměsto s počtem obyvatel nad jeden milion.
Těšili jsme se proto na proslulé bílé noci, kdy

Pouliční záchody jsme našli skutečně v autobuse.

Veřejná doprava je tu levná.

CESTOPIS

Ermitáž – jedno z největších muzeí světa

slunce zapadá až po půlnoci a za pár hodin se
zase objevuje na obzoru. Obyvatelé a turisti pak zejména o víkendech nejdou spát,
posedávají na nábřeží a sledují postupné
otevírání mostů přes řeku Něvu. Ty se každou
noc otevírají v přesně stanovený čas, který
je napsaný na ceduli na mostě. Většinou je
to okolo druhé nebo třetí hodiny ranní. My
jsme ale navštívili město na konci července,
takže jsme měli smůlu
a místo nocí bílých
jsme se museli spokojit
s obyčejnými. Příště
budeme vědět, že ideální doba pro sledování
zmíněného přírodního
(romantického) úkazu
je od konce května
do začátku července.
Hodili jsme do sebe
pirožky v ukrajinské
restauraci a zamířili si
to za první památkou.
Tou byl chrám Kristova vzkříšení, budova
podobná chrámu Vasila Blaženého v Moskvě,
jen v zelenomodré. Byl postaven na konci
19. století na místě, kde zavraždili cara
Alexandra II. Ten je zde také pohřben. Jako

obvykle jsme měli „štěstí“ – chrám byl zrovna
v rekonstrukci. Prošli jsme se aspoň přilehlým
parkem. Statečně jsme odolávali tlaku prodejců suvenýrů. Raději jsme si užívali hudbu
a žonglování pouličních umělců.

Muzeum ateismu v katedrále
Když už jsme měli všeho dost, vydali jsme se
dál. I když v tomto případě to bylo spíš blíž,
tedy zpět. Ušli jsme jen
pár set metrů a ocitli
se u Kazaňské katedrály. Velkolepá stavba má
symbolizovat jednotu
mezi pravoslavím a katolickou církví, a tak ji
car Pavel I. nechal postavit ve stylu baziliky
sv. Petra ve Vatikánu.
Sjednotit dvě církve
dohromady se však
nikdy nepodařilo a během komunismu bylo
v katedrále dokonce
zřízeno muzeum ateismu. Někdo měl evidentně smysl pro ironii.
Cestou domů jsme se procházeli po Něvském
prospektu s milionem hotelů, restaurací
a barů. Lákadla ale nepůsobila. Jediné, na co

VYBAVENÍ BYTU BYCHOM
VYHODNOTILI SLOVY:
TAK AKORÁT. BYLY
TAM PROSTĚ POSTELE,
SKŘÍŇ, STŮL, GAUČ,
KTERÝ OVŠEM PÁCHNUL,
JAKO BY PŘEŽIL POŽÁR,
A KOMÁŘI.

CO SI DÁT K JÍDLU
Pokud máte chuť na typickou ruskou
kuchyni, záleží pouze na stavu vaší
peněženky, co si objednáte. Platí
však, že skvěle se můžete najíst
jak v nejluxusnější restauraci, kde
utratíte majlant, tak v malé restauraci
v zapadlé uličce. Rozhodně ochutnejte
pelmeně, tedy plněné knedlíčky, nebo
velmi oblíbené pirohy. Z polévek stojí
za vyzkoušení soljanka nebo boršč,
který v určité modifikaci známe dobře
i u nás v Česku. Místní boháči mají
v oblibě kaviár, který zapíjejí vodkou.
Když vás na něj někdo pozve, rozhodně
neodmítejte!

jsme celou dobu mysleli, byla horká sprcha
a spánek.
Ráno se na nás smála modrá obloha,
takže jsme neztráceli čas, nasedli na metro
a vystoupili kousek od řeky Něvy, konkrétně
u katedrály sv. Izáka. Jelikož je Petrohrad
druhým největším ruským městem, tak má
i druhý největší kostel v zemi. Tím je právě
tato katedrála, která byla vystavěna jako
památka vítězství nad Napoleonem. Základní
vstupné je stejně jako do chrámu Kristova
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vzkříšení 250 rublů (85 korun), můžete si
ale také zakoupit vstupné na jeden z dalších
okruhů.
Od katedrály jsme si to odkráčeli podél
ikonické jezdecké sochy cara Petra Velikého
k nábřeží. Slyšeli jsme stále hlasitější rachot.
Brzy nám bylo jasné proč. Zrovna se totiž
konal letecký den a nám nad hlavou prolétávalo jedno letadlo s rudou hvězdou na zádi
za druhým. Přišli jsme ale už trošku s křížkem
po funuse, viděli jsme jen pár letadel. Chvíli
jsme ještě čekali, ale marně. Tak jsme aspoň
pozorovali řeku, na které kotvila ponorka
a několik vojenských lodí. Tak aspoň něco,
co v Česku běžně neuvidíme.

Hra na středověk a oprsklý medvěd
Po krátké diskuzi jsme si vybrali další cíl:
Zimní palác a Ermitáž. Palác sloužil jako zimní
sídlo carů, když byl Petrohrad hlavním městem Ruska. Útokem na něj začala v listopadu
1917 Velká říjnová revoluce. Nyní je součástí
budov Ermitáže, jednoho z největších muzeí
světa, kde najdete přes 65 tisíc exponátů.
Lístek do celého areálu nás vyšel na
700 rublů (230 korun). Pokud bychom přišli
v první čtvrtek v měsíci, měli bychom vstup
zdarma. Děti a studenti neplatí nic jakýkoli
den, pokud ovšem není muzeum zavřené, což
bývá v pondělí. (Exponáty si taky potřebují
oddychnout.) Na palácovém náměstí kolem
nás pobíhali vylodění námořníci, finišoval
tu zrovna maraton a opodál se asijští turisti
hádali s potetovaným mladíkem v kostýmu
medvěda. Odcházíme zrovna ve chvíli, kdy si
kluk-medvěd říkal o 5 tisíc rublů za fotku.
Od Zimního paláce jsme se přesunuli
k Petropavlovské pevnosti. Jako všude jinde
ve městě to tu žilo, zrovna se zde konaly středověké slavnosti. Mohli jsme si tu zaházet
nožem na terč, vystřelit z luku, ukovat podkovu nebo si třeba dát středověký kvas. Ten se
od toho současného liší tedy jen tím, že má
Místní metro vyvolává obdiv.

na kelímku napsáno středověký, ale i to se
počítá. Kromě slavností se v pevnosti nachází
ještě chrám svatého Petra a Pavla s hrobkami ruských vládců nebo záchod vymyšlený
někým, kdo nesnášel lidi. Za pár rublů tu
můžete dostat hezké doživotní trauma.
Dalších několik řádků je trochu záchodový
humor, možná spíš tragikomedie, pokud
cítíte, že to není nic pro vás, klidně přeskočte
na další část.

Záchodové dobrodružství
Celé to začalo tím, že záchody jsou umístěné
v autobusu. Ano, čtete správně, v autobusu.
Člověk vejde, zavře se a zjistí, že by si musel
uříznout nohy, aby si dokázal na záchod
sednout. Když už si člověk strčí nohy za krk,
zjistí, že za záchodem jsou asi dva metry
místa, kam by šel posunout. Zámek tu není,
stačí karabina
na vrchu dveří. Ta je
udělaná tak šikovně,
že na ni člověk vsedě
nedosáhne. Zároveň
ji může otevřít kdokoli zvenku. Situace
podobná tomu, když
v hospodě chybí
na dveřích zámek,
a člověk tak musí celou dobu držet kliku.
Tady ovšem chyběla
i ta klika.
Když se zadaří
a nikdo vám neotevře dveře zrovna
v tom nejlepším, ještě je tu jedna vychytávka.
Dveře a okolní stěny jsou tak vysoké, abyste
na ně nedosáhli vsedě, ale zároveň tak nízké,
že když stojíte, tak máte dokonalý přehled
o tom, kdo je zrovna na záchodech vedle
vás a co tam dělá. Dobré načasování je tak
základ, rychle dodělat co potřebujete, nekou-

kat doleva doprava, otevřít karabinu, která
se zrovna zasekne, umýt ruce a možná i oči,
pokud jste se omylem koukli doleva nebo
doprava, a rychle z autobusu ven.

Aurora nám ušetřila večeři
Po záchodových eskapádách jsme ještě
sledovali start staré sovětské helikoptéry,
ve které si za pět tisíc rublů (1 800 korun) můžete udělat kolečko nad městem. Pak už byl
čas jít se podívat tam, kde to všechno začalo.
Mám na mysli slavnou Říjnovou revoluci,
o které už byla řeč. Loď
Aurora vystřelila salvu
nábojů, čímž dala signál k útoku na Zimní
palác. A začala tak
další etapa světových
dějin. Přemýšleli jsme,
zda jít dovnitř. Nakonec to osud vyřešil
za nás. Máme opět
smůlu. Když jsme se
podívali na otevírací
dobu, zjistili jsme, že
jdeme pozdě. No nic,
podívali jsme se na loď
aspoň zvenku. Mimochodem vstupné činilo
600 rublů (200 korun), tak jsme aspoň ušetřili
na dobrou večeři. To bylo pro zbytek dne vše
a šli jsme spát.

CESTOU DOMŮ JSME SE
PROCHÁZELI PO NĚVSKÉM
PROSPEKTU S MILIONEM
HOTELŮ, RESTAURACÍ
A BARŮ. LÁKADLA ALE
NEPŮSOBILA. JEDINÉ,
NA CO JSME CELOU DOBU
MYSLELI, BYLA HORKÁ
SPRCHA A SPÁNEK.

Jantarová komnata za paneláky
Cestu do Kateřinského paláce a Jantarové
komnaty jsme strategicky nechali na ponPamátník zakladateli města

CESTOPIS

JAK JE TO S NÁZVEM MĚSTA
Naše výprava

dělí. To je totiž otevřeno o hodinu déle,
tudíž máme víc času a větší šance se dostat
dovnitř. (Aspoň jsme si to mysleli.) Navíc
v úterý je komnata zavřená a ve středu už
odlétáme, takže jiná možnost ani nezbyla.
Palác se nachází ve městě Puškin, zhruba
30 kilometrů od Petrohradu, a je jednoduché
se k němu dostat. Stačí dojet na zastávku
metra Kupčino, kde už čeká spousta maršrutkářů. Ti nás po zhruba půl hodině jízdy
vyhodili uprostřed paneláků, za kterými se
schovával cíl naší cesty.
Jantarová komnata byla postavena na začátku 18. století, ale během druhé světové
války ji němečtí vojáci rozebrali a odvezli.
Nikdy se nepodařilo vypátrat, kde vlastně

komnata skončila, a tak byla v roce 2003
odhalena a zpřístupněna její přesná kopie.
Ve stejném roce byl zrekonstruován také
samotný palác. Při výstupu z autobusu se
nás ujali ruští spoluturisté a dovedli nás až
ke kase. Platili jsme vstupné 720 rublů
(240 korun) a zkontrolovali si hodinky. Čas
jsme měli dobrý, v pondělí otevírají ve 12 a zavírají ve 20 hodin (ostatní dny už v 19). Byly
teprve dvě odpoledne, tak jsme si říkali, že si
tu komnatu budeme moct projít několikrát.

Kdopak by se fronty bál?
Hned jak jsme vešli za bránu, došlo nám, že
tak jednoduché to asi nebude. Fronta se táhla
snad až zpátky do Petrohradu. Hlavní komna-

Petrodvorec byl postaven podle vzoru francouzského zámku Versailles.

Úředně se město
od roku 1991 nazývá
Sankt Petěrburg. Místní
mu hovorově říkají Pitěr.
V Česku se ale nejčastěji
setkáte s hovorovým
výrazem Petrohrad,
což byl i oficiální název používaný
v letech 1914–24. Aby nevznikla mýlka,
jméno odkazuje na apoštola Petra,
nikoli na zakladatele města, ruského
cara Petra I. Velikého. České označení
Petrohrad prý poprvé použil Josef
Jungmann ve svém Slovníku česko-německém z roku 1837.

tohlídač pouštěl jen 100 lidí najednou, zbytek
si musel 15 minut počkat. To by znělo jako
celkem fajn číslo, kdyby před námi nestálo asi
patnáct autobusů čínských turistů. No nic,
vždycky jsme nechali jednoho člena výpravy
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I v Baltském moři se dá koupat.

v řadě a chodili se dívat po palácové zahradě.
Celé místo sloužilo k letnímu odpočinku carů
a jejich rodin. Kromě hlavní budovy je zde
i řada menších domů a sálů. Po chvíli už jsme
měli ale celé okolí prohlédnuté a fronta se posunula maximálně o pár metrů. Co teď? Cítili
jsme se trochu lépe, když jsme si uvědomili,
že máme ještě pět hodin.
Po dalších dvou hodinách jsme uviděli začátek fronty a náš optimismus vzrostl. Čas ubíhal. Poslední naději nám dával strážník, který
říká, že to určitě stihneme, i když už zbývala
jen hodina. Strážník nestrážník, dveře paláce
se zavřely. A byla před námi ještě spousta lidí.
Pár minut jsme ještě čekali a doufali, že nás
po takové době nakonec přece jen pustí. Číňani, kteří přišli asi hodinu před námi, dokonce
bušili na dveře, ale nikdo neotevřel. Optimistický strážník nám řekl, že tohle se mu ještě
nestalo. Ale kdo ví, třeba tam pracoval teprve
týden. Vraceli jsme se do našeho minihotelu
sice smutní, ale s nadějí, že zítra nedopadneme stejně.
Ráno jsme znovu nasedli na metro, tentokrát jsme ale vystoupili ve stanici Avtovo.
Jen co jsme vyšli ven, optimismus nás přešel.
Viděli jsme obrovskou frontu už i na autobus.
Maršrutkáři naštěstí brali i lidi na stání. Moc
pohodlné to nebylo, ale pořád se nám to líbilo
víc než čekání ve frontě. Před palácem jsme
se potkali se starými známými ze včerejška.

A oddychli jsme si. Nejen proto, že v autobuse bylo asi padesát stupňů. Fronta na lístky
vypadala jen na pár minut. Naštěstí byly
v provozu i samoobslužné automaty, které
vše ještě urychlily.
Zaplatili jsme 900 rublů
(300 korun) za vstupné. Se studentskou
slevou jsme fakt
neuspěli. Zdarma
nebo se slevou dovnitř
můžou jen držitelé
řádu Hrdina Sovětského svazu, lidé ozáření
z Černobylu nebo
obyvatelé bývalých
sovětských republik.
A vkráčeli jsme šťastně
dovnitř. Smůla byla konečně zlomena, i když
samotnou Jantarovou komnatu jsme vidět
nemohli.

zmíněných 900 rublů. Stejně jako Kateřinský
palác i Petěrgof byl za druhé světové války
vážně poničen a až na konci minulého století
ho vrátili do původního stavu. Procházeli
jsme se, objevovali
další a další fontány, pozorovali Rusy
koupající se v Baltském
moři a pomalu jsme
mířili k Velkému paláci.
Ten se skládá ze třiceti
sálů, rozličně vyzdobených. Jedním z nich
je například čínský sál,
sál portrétů, nebo sál
vyobrazující bitvu o ostrov Chios, rozhodující
námořní bitvu rusko-turecké války. Všechno
se blýská zlatem.
Vstupenku do Velkého paláce jsme si museli
pořídit zvlášť. Stála tisíc rublů (330 korun), což
bylo pravděpodobně nejvíc, co jsme za celou
dobu v Rusku za vstupné zaplatili. Zpátky
do města jsme už jeli normální příměstskou
linkou. Lístek nás přišel na 80 rublů, tedy asi
na 25 korun. Zašli jsme na poslední ruskou
večeři a s únavou i nostalgií si zabalili na let
zpátky do Česka, který nás čekal následující
den. Petrohrade, díky! Bylo to krásné. ▪

ZDARMA NEBO SE
SLEVOU DOVNITŘ
MŮŽOU JEN DRŽITELÉ
ŘÁDU HRDINA SSSR,
LIDÉ OZÁŘENÍ
Z ČERNOBYLU NEBO
OBYVATELÉ BÝVALÝCH
SOVĚTSKÝCH REPUBLIK.

Naposledy mezi fontánami a zlatem
Petěrgof neboli Petrodvorec je palácový
komplex s obrovským parkem, který nechal
postavit Petr Veliký. Jeho hlavní dominantu tvoří Velký palác, který rozděluje park
na horní a dolní část. Do té horní je vstup
zdarma, do té dolní, ve které se nachází
většina z více než 170 fontán, stojí lístek již

VÍCE NA ADAMKOVYCESTICKY.COM

Integrovaný dopravní systém
JIhomoravského kraJe

jižní moravou
s jízdním kolem
vlakem a CYkloBusem
na jednu jízdenku
Využijte víkendovou síť cyklobusů navazujících v přestupních uzlech
na vlaky. Nakombinujte si svůj vlastní výletní okruh bez nutnosti hledat
místo k parkování a vracet se znovu ke svému autu.

CYklovlakY a
CYkloBusY

BusY
CYklo jí
startu
na
10.duB

Od 10. dubna do 28. září 2020
jsou o víkendech v provozu
cyklovlaky a cyklobusy.
Cyklovlaky jsou vybaveny vozy
s rozšířenou přepravou jízdních kol.
Za umístění kol v těchto vozech se
neplatí žádný příplatek.
V cyklobusech můžete přepravovat
kola na přívěsu pro 20 kol případně
na závěsu pro 5 kol.

Víkendové cyklovlaky:

24 H

Pro kolo se kupuje základní jízdenka, případně zvolte jednodenní
jízdenku pro jízdní kolo za 70 Kč. Koupíte ji na železničních stanicích,
v regionálních autobusech nebo v mobilní aplikaci IDS JMK Poseidon.

vemte kolo a
vYjeĎte vlakem
na pálavu,
CYkloBusem
do podYjí

• Expres Pálava-Podyjí: spojení
z Brněnska na Pálavu a ve směru od
Zlínska a Břeclavi na Znojemsko (Podyjí)
• Pernštejn: spojení z Brna do Tišnova,
Nedvědice, Nového Města na Mor.
• posílený vlak S3 v 8:53 z Brna do
Tišnova a Vlkova

Víkendové cyklobusy
• Brno - Znojmo - Vranovská přehrada
• Brno - Vyškov - Drahanská vrchovina
• Brno - Bučovice - Ždánický les - Kyjov
• Blansko - Moravský kras - Studnice
• Blansko - Moravský kras - Žďárná
• Tetčice - Oslavany - Mohelno
• Skalice nad Svitavou - Jevíčko
• Boskovice - Skalice n. S. - Olešnice
• Veselí nad Moravou - Bílé Karpaty

Informace, jízdní řády, plánky
www.idsjmk.cz/cyklo

www.idsjmk.cz
24

5 4317 4317 volba 1

@

info@kordis-jmk.cz

HODI N

Peripheral Access

© 2020 KORDIS JMK, a.s., informace bez záruky, tiskové chyby vyhrazeny.
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UHLÍKOVÁ
STOPA
TEXT: JIŘÍ POHL
FOTO: SIEMENS, SHUTTERSTOCK, ARCHIV ČD

LIDSTVO SE ROZHODLO

ODMÍTNOUT FOSILNÍ PALIVA
O změně klimatu se v posledních letech mluví čím dál častěji. Není to jen vzdálené téma z novin či televize, týká se
každodenní reality všech lidí na planetě. I vy můžete svým chováním přispět ke snížení produkce skleníkových plynů.
Mimo jiné tak, že začnete více používat železnici. Moderní dálkové vlaky v elektrické trakci mají asi desetkrát menší
spotřebu energie na člověka a pětkrát menší uhlíkovou stopu než automobily. Nevěříte? Ukážeme vám, jak si to spočítat.
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VÝPOČET UHLÍKOVÉ STOPY
a) osobní automobil
ua = e . k = 0,500 kWh/oskm x 0,265 kg
CO2/kWh = 0,133 kg CO2/oskm
b) dálkový vlak v elektrické trakci
užde = e . k = 0,050 kWh/oskm x 0,500 kg
CO2/kWh = 0,025 kg CO2/oskm
ua
užde
e

Uhlí a ropa změnily svět

k
oskm

Když jedete po silnici
Energetická náročnost automobilové dopravy je velmi vysoká! Mohou za to faktory
jako nízká účinnost spalovacího motoru,
vysoký odpor valení pneumatik po asfaltové
vozovce, vysoký aerodynamický odpor krátkých samostatně jedoucích vozidel, absence
rekuperačního brzdění i nízké střední obsazení sedadel ve voze. Pro Českou republiku
je typická kombinace rychlé jízdy po dálnici
a jízdy v městském provozu, což vede ke spotřebě kolem 6,5 litru nafty na 100 km. To při
středním obsazení automobilu 1,3 osoby
a výhřevnosti nafty 10 kWh/litr dává měrnou
spotřebu energie 0,5 kWh na osobokilometr.

60,7 %

Doprava jako znečišťovatel

0,5 %

ostatní

Doprava patří v Česku k nevětším spotřebitelům energie. V tomto směru již překonala
i průmysl. Spotřeba energie pro dopravu

Emise CO2 produkované v dopravě
Emise
CO
produkované
vvdopravě
v EU
Podíl
emisí
dle druhu
dopravy
Emise
dopravě
2CO produkované
2

Podíl emisí dle druhu dopravy
letecká

13,4 %

letecká

13,4 %

železniční
železniční

námořní

0,5 %

námořníostatní

13,6 %

0,5 %

ostatní

0,5 %

13,6 %

0,5 %

1,2 %

Hrozba klimatických změn

1,2 %

těžká nákladní auta

osobní automobily

silniční

11,9 %

72 %

osobní automobily

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí (2016)

silniční

11,9 %

60,7 %

lehké nákladní vozy

72 %

lehké nákladní vozy

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí (2016)

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí (2016)

26,2 %

60,7 %

26,2 %
těžká nákladní auta

72 %

motocykly

silniční

13,6 %

námořní

motocykly

železniční

Fosilní paliva těžíme proto, abychom jejich
spalováním využili uvolněnou energii
ke svému prospěchu. Avšak v přírodě platí
nejen zákon zachování energie, ale i zákon
zachování hmoty. Uhlík obsažený ve fosilních palivech se při jejich spalování neztrácí,
ale v podobě oxidu uhličitého se přesouvá
z podzemí do zemského obalu a zvyšuje jeho
tepelněizolační schopnost. Kvůli spalování
fosilních paliv se již množství oxidu uhličitého v zemském obalu od 18. století do současnosti zvýšilo o 46 procent. Z původních
3 500 miliard tun oxidu uhličitého (CO2)
na nynějších 5 100 miliard tun. Oteplení
Země vzrostlo o více než 1 stupeň Celsia

uhlíková stopa automobilu
uhlíková stopa na železnici
(dálkový elektrický vlak)
měrná spotřeba energie
na jednotku přepravní práce
měrná produkce oxidu uhličitého
na jednotku energie
osobokilometr (osobový kilometr)

a globální oteplování se stalo zřetelnou
realitou. Z pohledu lidského měřítka času jde
o nevratný proces, oxid uhličitý se totiž ze
zemského obalu prakticky neodbourává.
S vědomím těchto skutečností se lidstvo
rozhodlo přestat používat fosilní paliva
a nahradit je obnovitelnými zdroji. Jakkoli
jde zřejmě o nejzásadnější rozhodnutí v dějinách, je to technicky i ekonomicky zvládnutelný krok. Stačí si pro příklad uvědomit, že
energii, kterou ročně lidé získávají spalováním fosilních paliv (což znamená produkci
zhruba 34 miliard tun CO2), posílá Slunce
na průmět planety Země každých 40 minut
– bez emisí.

0,5 %

isí dle druhu dopravy

Objev fosilních paliv, zpočátku uhlí, následně i ropy a zemního plynu, dal lidské společnosti obrovské zdroje energie. To umožnilo
lidstvu do té doby nevídaný rozkvět. Díky
energii fosilních paliv se lidstvo v průběhu 19. a 20. století posunulo zásadním
způsobem vpřed. Dostatek snadno dostupné a hojné energie umožnil prudký rozvoj
průmyslu, bydlení a dopravy. To přineslo
i rozvoj vzdělanosti, volnočasových aktivit
a lékařské péče. Došlo ke změně životního
stylu i prodloužení délky lidského života,
utlumily se války i revoluce, vznikla kultivovaná občanská společnost.
Známý výrok anglického historika a sociologa Henryho Thomase Buckleho (1821–1862),
že parní lokomotiva učinila pro sblížení
lidstva více než všichni filosofové, básníci
a proroci od začátku světa, je možné zevšeobecnit na poznání, že používání fosilních
paliv změnilo svět více než všichni vládcové,
politické strany, režimy, války a revoluce.
Avšak není na místě hovořit v minulém čase,
i náš současný životní styl je na použití fosilních paliv silně závislý. Na jednoho občana
České republiky připadá denní primární
spotřeba 95 kWh energie uhlí, ropných
produktů a zemního plynu. To je energetický
ekvivalent 9,5 litru nafty. Každému z nás
trvale někde hoří ohníček z fosilních paliv
o výkonu téměř 4 kW.

u nás dokonce trvale roste a přitom je
z 93 procent tvořena fosilními palivy.
V důsledku těchto skutečností produkuje
doprava v ČR ročně více než 20 milionů tun
oxidu uhličitého, tedy v průměru přibližně
dvě tuny na obyvatele za rok, což je více než
dvojnásobek oproti produkci oxidu uhličitého v průmyslu.
Z těchto důvodů je snižování produkce
oxidu uhličitého v dopravě velmi aktuálním
tématem. Není potřeba čekat na zásahy
centrálních orgánů světa, Evropské unie
či naší republiky. Každý z nás může začít
sám u sebe, u svých vlastních cest. Není nic
složitého na tom si svoji uhlíkovou stopu
spočítat. K tomu slouží velmi jednoduché
počty na úrovni základní školy, žádná vysoká
matematika. V prvním kroku je potřeba si
spočítat spotřebu energie a z té pak odvodit
produkci oxidu uhličitého.

osobní automobily

A

ž do 18. století žilo lidstvo v energetické
rovnováze s přírodou. Lidé využívali jen
energii slunečního záření, zejména transformovanou přes fotosyntézu, která jim
v podobě rostlin vytvářela stavební materiál,
topivo i potravu pro ně samotné i pro jimi
chovaná zvířata. Nebyl to snadný způsob
života, vyžadoval hodně namáhavé lidské
práce i skromnost ve spotřebě. Avšak po staletí fungoval, a hlavně byl trvale udržitelný.

rodukované v dopravě
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Výroba elektřiny v ČR
Výroba
elektřiny
v ČR
Rozdělení
dle zdroje
Rozdělení dle zdroje
13
%
13 %

5%
5%

roparopa
a zemní
a zemní
plynplyn

2929
% %
jádrojádro

Zdroj: MPO, Eurostat (2016)

jádro

obnovitelné zdroje

54 %
uhlí

54 %

Zdroj: MPO, Eurostat (2016)

uhlí

Energetický mix

Zdroj: MPO, Eurostat (2016)

uhlí

54 %

ropa
a zemní plyn

Spálením jednoho litru ropné nafty vzniká
2,65 kg oxidu uhličitého, tedy 0,265 kg
CO2/kWh. Součin měrné spotřeby energie
k přepravě osob a měrné produkce oxidu
uhličitého při spalování paliv dává měrnou
produkci produkce oxidu uhličitého k přepravě osob. To znamená měrnou uhlíkovou
stopu přepravy osob automobilem poháněným ropnou naftou v hodnotě 0,133 kg CO2
na osobokilometr. Tento výsledek je ve všech
zemích světa zhruba stejný, může se jen mírně lišit podílem biologické složky (metylester
řepkového oleje) v motorové naftě, což však
ovlivní výsledek v řádu jednotek procent.

5%

13 %

obnovitelné zdroje

29 %

obnovitelné zdroje

vlak, využívání rekuperačního brzdění i vyšší
střední obsazení na atraktivních linkách.
Například v dálkové železniční dopravě na konvenčních tratích s rychlostí
160 km/h a s elektrickou vozbou dosahuje
specifická spotřeba elektrické energie jen
0,025 kWh/t na sedadlo. To při hmotnosti
1 tuna na sedadlo (pohodlný dálkový vlak
o hmotnosti 500 tun nabízí cestujícím
500 sedadel) a při padesátiprocentním
středním obsazení sedadel (tedy 250 cestujících na 500 sedadel) dává měrnou spotřebu
energie 0,050 kWh na osobokilometr.

Když použijete železnici
Naopak energetická náročnost železniční
dopravy je nízká. Může za to vliv vysoké
účinnosti elektrického trakčního pohonu,
který je na železnici široce zaveden, nízký
odpor valení ocelových kol po ocelových
kolejnicích, nízký aerodynamický odpor
dlouhých štíhlých vozidel v zákrytu tvořících

Měrná produkce oxidu uhličitého při výrobě
elektrické energie (měrná uhlíková stopa
elektřiny) závisí v každé zemi na podílu výroby
elektrické energie v elektrárnách spalujících
fosilní paliva na celkové výrobě elektrické
energie, tedy na energetickém mixu. Uhelné
elektrárny produkují zhruba 1 kg CO2 na
1 kWh elektrické energie. Při současném
přibližně padesátiprocentním podílu uhelných elektráren na celkové výrobě elektrické

energie v ČR činí uhlíková stopa elektřiny v ČR
zhruba 0,5 kg CO2/kWh (s tendencí k poklesu).
Součin měrné spotřeby elektrické energie
a měrné produkce oxidu uhličitého při
výrobě elektrické energie dává měrnou
produkci produkce oxidu uhličitého neboli
měrnou uhlíkovou stopu přepravy osob. Pro
současnou dálkovou železniční osobní dopravu elektrickou vozbou v České republice
lze vypočítat měrnou produkci produkce
oxidu uhličitého na 0,025 kg CO2 na osobokilometr.
To znamená, že uhlíková stopa přepravy
cestujícího dálkovým elektrickým vlakem
nejvyšší rychlostí 160 km/h má v Česku
v současné době zhruba pětkrát menší
hodnotu než při přepravě cestujícího naftou
poháněným automobilem, který však může
využívat rychlost jen 130 km/h. Konečná
spotřeba energie je tak v dálkové železniční
dopravě desetkrát menší než u automobilů.
Uhlovodíková paliva pro spalovací motory
(automobilový benzin, motorová nafta či
metan) jsou na celém světě přibližně stejná
a v čase jen málo proměnná (mohou se jen

ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU
Vybíráme z dokumentu Evropské komise z prosince 2019:
„Komise již představila jasnou vizi, jak do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.“
„Musíme vytvořit energetické odvětví, které bude založeno převážně na obnovitelných zdrojích,
což bude doplněno rychlým vyřazením uhlí a dekarbonizace plynu.“
„Na dopravu připadá čtvrtina skleníkových plynů produkovaných v EU a její podíl stále roste. K dosažení klimatické neutrality je nezbytné do roku 2050 emise z dopravy snížit o 90 procent.“
„Prioritou bude přesunout významnou část vnitrozemské nákladní přepravy (75 procent), kterou
dnes zajišťuje silniční síť, na železnici a vodní cesty.“
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PŘÍKLAD Z POČETNICE
Potenciál úspor energie převodem cestování
z automobilů do vlaků je značný. Dokládá to
i jednoduchý příklad. Firma z Prahy posílá
každý týden svého pracovníka na jednání
do Brna, což reprezentuje po odečtení dovolené 48 jízd ročně. Pracovník cestuje sám
automobilem se spotřebou při rychlé jízdě
6 litrů nafty na 100 km. Bilance jeho cest
automobilem je následující:
Každý rok tento pracovník:
■ ujede 20 160 kilometrů (48 x 2 x 210)
■ spotřebuje 1 210 litrů nafty
(20 160 x 6 / 100)
■ spotřebuje 12 100 kWh energie
(10 x 1 210)
■ vyprodukuje 3 207 kg oxidu
uhličitého (2,65 x 1 210)

mírně lišit poměrnou přísadou biologické
složky). Jejich uhlíková stopa se tedy nemění,
a to ani teritoriálně, ani v čase. Automobil se
chová všude stejně, takže v literatuře publikované parametry se dají všeobecně použít.
V případě elektrické energie je situace
jiná. Jednotlivé země se s ohledem na své
specifické přírodní podmínky a vztah
ke zdravému ovzduší výrazně odlišují v podílu fosilních elektráren na celkové výrobě
elektrické energie. Česká republika má podíl
uhelných elektráren na výrobě elektrické
energie asi 50 procent, Slovensko 20 procent
a Rakousko 10 procent. Tedy týž elektrický vlak po přejezdu státní hranice z Česka
na Slovensko sníží svoji uhlíkovou stopu
2,5krát a po přejezdu státní hranice z Česka
do Rakouska sníží svoji uhlíkovou stopu
na pětinu. Takový poměr platí ovšem nyní,
i u nás se ale podnikají kroky k náhradě části
uhelných elektráren obnovitelnými zdroji
energie. V praxi to znamená, že i v Česku
v příštích letech poklesne uhlíková stopa
elektřiny, a tím i uhlíková stopa vlakové
dopravy s elektrickou vozbou.

Konkrétní závazky
Vláda České republiky přijala dne 13. ledna
2020 Vnitrostátní plán v oblasti energetiky
a klimatu. V tomto dokumentu se zavázala
vytvořit v období 2021 až 2030 zvyšováním
energetické účinnosti kumulativní úsporu
konečné spotřeby energie 462 PJ, tedy 128
miliard kWh. To je téměř stonásobek roční
spotřeby trakční elektrické energie na železnicích v Česku. Dále chce vláda snížit
produkci oxidu uhličitého ze 116 milionů tun
ročně na 104 miliony tun ročně.
Převod přeprav ze silnice na železnici je
k tomu velmi účinným nástrojem. Železnice se snaží motivovat cestující i přepravce
k přechodu z automobilů do vlaků jejich
bezpečností, spolehlivostí, dochvilností,
rychlostí a pohodlím. A též zvyšuje svoji
kapacitu s cílem tuto zvýšenou poptávku
zvládnout, neboť i dostatečná kvantita je
součástí kvality. Nehledě na to ale každý člověk může už dnes začít sám u sebe a vyřešit
si, zda se chce chovat ekologicky a myslet
na budoucnost lidstva. Neodkládejte rozhodnutí na zítra. ▪

CO JE UHLÍKOVÁ STOPA
Jde o měřítko dopadu lidské činnosti na klimatické změny. Je nepřímým ukazatelem spotřeby
energií fosilních paliv. Jde o množství skleníkových plynů vytvořených při určité aktivitě. Uhlíkovou
stopu je možné stanovit na různých úrovních – národní, městské, individuální či na úrovni podniku,
výrobku či služby. Obvykle se vyjadřuje v ekvivalentech hmotnosti CO2.

Pokud se však pracovník rozhodne využít
čas strávený cestováním nikoli k řízení
automobilu, ale ke kvalifikované práci
pro svého zaměstnavatele („train office“),
k čemuž má ve vlaku ideální podmínky
(pracovní stolek, individuální osvětlení,
zásuvka 230 V, bezdrátová datová wi-fi
síť, klimatizace, WC, catering apod.), tak
se kromě produktivního využití pracovní
doby promění roční bilance jeho cesty při
náhradě vlakem následovně:
■ ujede 24 480 km (48 x 2 x 255)
■ spotřebuje 1 224 kWh energie
(0,05 x 24 480)
■ vyprodukuje 612 kg oxidu uhličitého
(0,5 x 1 224)
■ v uvedeném příkladu tedy
pracovník ročně ušetří 10 876 kWh
energie a 2 595 kg CO2
Pokud by firma ve snaze po své uhlíkové
neutralitě chtěla dlouhodobě vytvořit stejnou
úsporu oxidu uhličitého jako při trvalé náhradě automobilu vlakem (tedy v úrovni 2 595
kg/rok) ukládáním oxidu uhličitého do dřevní
hmoty, musela by vysázet 0,38 hektaru
nového lesa, neboť hektar lesa ukládá
do dřevní hmoty v průměru zhruba 6,8 tuny
oxidu uhličitého ročně. Vysazování nového
lesa je jistě velmi záslužná aktivita. Avšak
v klidně jedoucím tlakotěsném voze, u talíře
se svíčkovou a se sklenicí s čepovaným pivem
jde tvorba úspor oxidu uhličitého přece jen
pohodlněji. Ale vůbec to nevylučuje možnost
jít o víkendu kus lesa vysadit.

Vlak vám
zajistí budoucnost
Hledáme
– mechaniky elektronických zařízení
– elektromechaniky
– mechaniky kolejových vozidel
– soustružníky kovů
– posunovače

Získáte dlouhodobou perspektivu
a jistotu seriózní práce.
Vaše práce bude dávat smysl.
Nenosíte si práci domů.
Vaše životní zkušenosti oceníme.
– zvýšená výměra dovolené
– příspěvek na penzijní připojištění, stravování a rekreaci
– jízdní výhody po České republice a Evropě
i pro rodinné příslušníky
– možnost pracovat kdekoliv v ČR
– možnost zvýhodněného ubytování v Praze
– pracovní oděv a pomůcky zdarma

Pojeďte s námi.

www.cd.cz/kariera
www.cd.cz
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JANA KÁBRTA

MUZEA A GALERIE
NEJSLAVNĚJŠÍ DÍLA Z OBÝVÁKU

TENKRÁT V HOLLYWOODU

V TELEVIZI
OD
19. DUBNA

Zatímco ostatní televize nasadily vesměs reprízy a novinky schovaly na lepší časy, na HBO
se představí hit, který má tři Zlaté glóby a dva Oscary a jenž loni při své premiéře budil
zaslouženou pozornost. Na obou cenách uspěl v herecké kategorii Brad Pitt. Není divu, je
jedním ze tří magnetů filmu, společně s kolegou Leonardem DiCapriem, s nímž vytvořili
hlavní role, a scenáristou a režisérem Quentinem Tarantinem. Ten platí za punc originality a takřka dokonalé filmařiny, na čemž každým svým dalším filmem neslevuje. V tom
devátém se vrací do doby sklonku zlaté éry Hollywoodu, roku 1969, v jehož uvolněné
atmosféře hledají štěstí i Rick Dalton a Cliff Booth. První je bývalou westernovou hvězdou,
druhý jeho dvorním dublérem. Chtějí se probojovat do první ligy, což ovšem není zdaleka
tak jednoduché, jak by v jejich případě mohlo na první pohled vypadat.
USA, 159 MIN. / REŽIE – QUENTIN TARANTINO / HRAJÍ – LEONARDO DICAPRIO, BRAD PITT,
MARGOT ROBBIE, AL PACINO, KURT RUSSELL, TIM ROTH, MICHAEL MADSEN, DAMIAN LEWIS,
TIMOTHY OLYPHANT, EMILE HIRSCH / HBO / NEDĚLE 19. DUBNA / 20:00

Výlety do Paříže, Florencie, New Yorku,
Amsterdamu, Londýna, Madridu a spousty
dalších měst bývají motivovány nejen poznáním města samotného, ale také návštěvou
některé ze světových galerií nebo muzea a seznámením se s jeho mimořádnými sbírkami.
A do těch lze cestovat i navzdory koronaviru.
Na stránce artsandculture.google.com nejenže najdete spousty zajímavých materiálů ze
světa umění a architektury, ale když v navigaci klinete na ikonu Sbírky, otevřou se vám
brány desítek chrámů výtvarného umění. Tak
třeba: díla Vincenta van Gogha můžete najít
v jeho amsterdamském muzeu stejně jako
v newyorském MoMA
nebo pařížském Musée
d´Orsay. A přitom si
projít jejich kompletní sbírky, obdivovat
obrazy a přečíst si jejich
příběhy… Tohle může
být zábava na pěknou
řádku dnů a večerů!

TV PREMIÉRY

TERORISTKA

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA

ANATOMIE ZRADY

SVĚT VELKÝCH KOČEK

Film, za který měla Iva
Janžurová dostat Českého
lva! Strhujícím způsobem
zahrála učitelku v penzi,
která se nehodlá smířit
s neomalenými praktikami
místního podnikatele, které
ztrpčují život všem v zahrádkářské kolonii. Po marném
dovolávání se na úřadech se
rozhodne vzít spravedlnost
do vlastních rukou.

Měl se stát dalším z řady
nelítostných a neporazitelných bojovníků jako spousta
dalších dětí, které unáší zlá
královna, aby dobyla a ovládla
svět. Jenže když se mladý
Eric i přes zákaz zamiluje
do Sary a královna jejich cesty
bezcitně rozdělí, ocitne se
ve vyhnanství. A z něho vede
cesta jen přes porážku bývalé
velitelky.

Dvoudílný příběh sleduje osudy
ambiciózního politika Emanuela
Moravce, tedy muže, který se ze
zarytého odpůrce nacistů stal
jejich nadšeným přisluhovačem.
Hlavní roli ve výpravné historické
podívané dostal Marián Labuda
ml., sekundují mu Viktor Preiss,
Ondřej Vetchý nebo Milan Kňažko. Režie se ujal Biser A. Arichtev,
který stojí třeba za úspěšnou
První republikou.

Jedinečná minisérie z produkce
britské BBC, která vznikala přes
dva roky ve třinácti zemích,
představuje 31 ze 40 existujících
druhů koček. Uvidíme kočku
cejlonskou, která je nejmenší
na světě, v Himálaji se připojíme
k osamělému samci irbise, v jižní
Africe zažijeme noční pronásledování malé kočky černonohé,
která potvrzuje pověst nejnebezpečnější šelmy ze všech.

ČT1 / NEDĚLE 5. DUBNA
20:10

NOVA / SOBOTA 25. DUBNA
20:20

ČT1 / NEDĚLE 26. DUBNA
20:10

PRIMA ZOOM / STŘEDA 29. DUBNA
21:00

ZÁ BAVA

RECENZE

HRŮZA MÁ DOSPĚLOU A SKVĚLOU DESKU
Tuto novinku začal zpěvák Michal Hrůza připravovat dlouho předtím, než světová koronavirová pandemie v Číně koncem
loňského roku odstartovala. Pro dobu strachu, temna a nouzového režimu si ale nemohla vybrat lepší název. Světlo do tmy.

A

dobrou zprávou je, že za svým názvem
nezaostává – je to příjemná deska
s řadou skvělých písní, zároveň z ní dýchá
sebevědomý dospělý muž, který od zásobovače éteru hitovkami uhnul k osobitějším,
propracovanějším, a tedy místy i posluchačsky náročnějším výpovědím.

Pevně v rukách
Čekejte trochu jinou desku, než byla před
třemi lety nahrávka Sám se sebou s vesměs
přímočarými hity, často doprovázejícími filmové premiéry – Pro Emu, Padesátka nebo
Sázava. Hrůza na nové nahrávce vystupuje
mnohem dospěleji, jako by chtěl dostát verši z písně Světlo do tmy, která stejnojmenné

album dopředu ohlašovala: „Život, který
v rukou mám, teď absolutně ovládám.“
Ústředním Hrůzovým motivem jsou vztahy. A jak bývají jednoduché i komplikované,
jsou takovým mixem i jeho písně o nich.
Když ve skladbě Hledám tě zní poměrně
banální verše „pauza nebo přestávka, život
není pohádka“ a celek by mohl být hudebně
i textově doveden k popěvkovému kolovrátku, autor se následně nebojí textově
i hudebně rozkročit, ač tím riskuje případný
rádiový potenciál.

Žhavé písně na koncerty
Posluchači, kteří ikonu české popové
scény znají především z rádií, na její do-

90 %

savadní tvorbu navážou hlavně písní Nad
světem, která se po bok zmiňovaných
hitů jistě zařadí. Podobně jako Teď a tady,
svižná, optimistická píseň s úvodem
„Je ráno, a ještě dřív, než vstanu, tuším,
že milovat tě nepřestanu.“ Kromě toho,
že ji zanedlouho uslyšíme z rádií, ji
budou milovat i koncertní sály, ba co
víc, stadiony. Pro ty je jako stvořená.
A zdaleka není jediná, od začátku má
deska tak výrazný náboj, že si člověk
jako na koncertě připadá.
O to víc mrzí, že byl Michal Hrůza nucen
přesunout turné z tohoto měsíce na podzim. Není pochyb, že deska Světlo do tmy
bude naživo fungovat dokonale. ▪

AUDIOKNIHY (aneb stáhněte a poslouchejte)
KONEC HRY

SCHINDLERŮV SEZNAM

THOMAS KENNEALY
Příběh, který nepřestává fascinovat. Oskar
Schindler byl kariérista, válečný zbohatlík,
milovník elegance, přepychu, alkoholu
i krásných žen. Ovšem válka ho změnila
a on ve stínu osvětimských komínů našel
svoji lidskost a riskoval
nejen obrovský majetek,
ale i vlastní život, aby
nedopustil vyvraždění
tisícovky Židů, kteří pro
něj pracovali. Román
Thomase Kennealyho získal Man Bookerovu
cenu, nesmrtelnost příběhu potom zasadil
režisér Steven Spielberg, jehož film dostal
v roce 1994 sedm Oscarů.

DOKONALÁ MANŽELKA

DANIEL COLE
Londýnský policista v důchodu Finlay Shaw
je nalezen mrtvý doma v zamčené místnosti.
Nikdo nepochybuje, že šlo o sebevraždu.
Nikdo, až na jednoho bývalého detektiva
s pošramocenou pověstí – Williama Wolfa
Fawkese, toho času
na útěku. Je ochoten
vydat se spravedlnosti, pokud ho nechají
Finlayovu smrt prověřit.
A tak se společně se svými
dřívějšími kolegy Emily
Baxterovou a Alexem Edmundsem pouštějí do pátrání v Shawově minulosti. A čím
hlouběji se do ní noří, tím víc riskují vlastní
budoucnost.
TÉMBR / ČTOU MONIKA ŽÁKOVÁ A MARTIN STRÁNSKÝ

TYMPANUM / ČTE VLADIMÍR BENEŠ

TÉMBR / ČTE TOMÁŠ PAVELKA

J. P. DELANEY
Když se vzbudí, bolí ji každičký kousek těla
a nepamatuje si, kdo je, kde se nachází, ani
jak se tam ocitla, a tak ji hned napadne, že je
v nemocnici – že měla těžkou nehodu. Muž
sedící vedle její postele
tvrdí, že je její muž. Ona
se prý jmenuje Abbie,
je nadaná umělkyně,
vášnivá surfařka, milující matka a dokonalá
manželka. A také jí tvrdí,
že měla před pěti lety
děsivou nehodu. Jenže když se Abbie začnou
vybavovat střípky vzpomínek, zjišťuje, že její
předchozí život asi nebyl tak úžasný, jak jí
Tim tvrdí. Může mu věřit?
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CO SE DĚJE
Koncerty i divadla žijí na webu
Stovky zrušených koncertů i divadelních
představení, to je další smutná daň pandemie koronaviru. Řada
umělců si ale poradila
po svém a zklamané
fanoušky a diváky
se snažila a snaží
potěšit alespoň
na sociálních sítích.
Vystoupení nabídlo
pražské Studio DVA,
Cirk La Putyka nebo brněnská Husa na provázku.
Koncerty uspořádali zpěváci Meky Žbirka,
Richard Krajčo, Lenka Dusilová, kapela
Vypsaná fixa, houslista Pavel Šporcl a mnozí
další. Tady se nabízí jediné: Děkujeme!

Odlehčení od Arichtevy
Řada lidí se na sociálních sítích snaží tíživé
časy odlehčit. „Jsem se vám
zamyslela. A mám pár
dalších výhod nošení
roušky. Kromě toho,
že ochráníte sebe
a okolí, jasný,“
napsala na svém Instagramu herečka
Veronika Arichteva.
A vypočítává, že
kuřáci vykouří méně
cigaret, není potřeba se líčit… „Ideální
je i na redukci váhy, když ji budete
nosit i v oblasti lednice. A když vás partner
nas…, což se stane dřív nebo pozdějc v tom
nepřetržitým kontaktu, s rouškou můžete
i několikrát za sebou říct ,debile‘, aniž by si
toho všimnul…,“ zavtipkovala.

?

SOUTĚŽ O KNIHU
DVAKRÁT DOLE, JEDNOU NAHOŘE

ZA LÍZNUTÍ ZMRZLINY DO VĚZENÍ
Někdy zůstává rozum stát nad tím, kam až vede snaha o zviditelnění se na sociálních sítích
a lovení lajků nebo počtu sledujících. A někdy i celkem nevinný vtípek může skončit vězením.
Zvlášť v dnešní době.

Č

tyřiadvacetiletý mladík z Texasu
D´Adrien Anderson sdílel na sociálních
sítích video, jak v jednom ze supermarketů
Walmart vyndal z mrazicího boxu zmrzlinu,
otevřel ji, olízal a vrátil na místo.
Není na tom nic polehčujícího, že video
pořídil loni v srpnu, tedy v době před šířením koronaviru. Hrozil mu až rok ve vězení,
nakonec mu teď soud vyměřil odnětí svobody na 30 dní. A to proto, že se ke svému
činu přiznal, navíc video sice ukončil tím,
že zmrzlinu vrátil v obchodě do mrazáku,
nicméně ve skutečnosti ji zase hned vyndal,
zaplatil a odnesl domů.

Kromě vězení ho čekají i pokuty, neboť svým
jednáním poškodil značku obchodního řetězce,
který po zveřejnění videa všechny produkty
od firmy, jejíž zmrzlina na videu figurovala,
nechal stáhnout.
Ještě větší chytrák se objevil u nás v Ústí nad
Labem. Před pár týdny napsal na Facebook:
„Mám Corona a největší zábava je chodit do supermarketů a jazykem lízat pečivo…“ Policisté
ho rychle chytili, a i když mu virus nebyl prokázán, hrozí mu za takové šíření poplašné zprávy
v době nouzového stavu až osm let vězení.
Asi je pozdě na to přemýšlet, zda mu takový
„vtípek“ stál za to…

TO NEJ Z INSTAGRAMU
Vzpomínka na krásný den před
28 lety. „Tento muž byl můj anděl,“
napsala o rockové hvězdě Kurtu
Cobainovi, který si vzal život v roce
1994, jeho žena Courtney Love.

Vyhrajte novou knihu Dvakrát dole, jednou
nahoře od Marcely Mlynářové, která nás
svým zábavným a nenapodobitelným
stylem přesvědčí, že není podstatný věk, ale
přístup k životu.
Kdo hraje hlavní roli
ve filmu Teroristka?
A
B
C

Jiřina Bohdalová
Iva Janžurová
Blanka Bohdanová

Odpověď zadejte do příslušného formuláře
na www.cdprovas.cz do 15. dubna 2020.

Kdo by řekl, že jí
za měsíc bude padesát? Tímhle selfíčkem
potěšila své fanoušky
exmodelka Naomi
Campbell.

Dobrá zpráva: Pes s největším úsměvem na světě,
stafordšírská bulteriérka
Lily, která se už jako štěně
dostala do britského útulku
All Dogs Matter, našla
novou rodinu.

11. DUBNA

ALPA HRADEC KRÁLOVÉ
10. KVĚTNA
ČP

STOLOVÉ HORY, MACHOV
16. KVĚTNA

ČP

ŠKODA AUTO DOLNÍ MORAVA
ŠKODA AUTO MČR XCM
06. ČERVNA

ČP

SILESIA BIKE MARATHON, OPAVA
13. ČERVNA

ŠKODA AUTO SÁZAVA
ČP

ČP

HLAVNÍ PARTNEŘI SERIÁLU

ČP

ZÁVODY
SE
ZÁRUKOU
20. ČERVNA
PRAVÉHO MOUNEXTRÉM BIKE MOST
TAIN
BIKINGU.
ZÁVODY SE ZÁRUKOU
07. - 08. SRPNA
PRAVÉHO MOUNTAIN BIKINGU.
SEGAFREDO SAHARA RACE, HRADEC KRÁLOVÉ
ZÁVODY SE ZÁRUKOU PRAVÉHO
MOUNTAIN BIKINGU. ZÁVODY SE
12. ZÁŘÍ
ZÁRUKOU PRAVÉHO MOUNTAIN BIKINGU.
RALLYE SUDETY, TEPLICE NAD METUJÍ
ZÁVODY SE ZÁRUKOU PRAVÉHO MOUNTAIN
BIKINGU.
ZÁVODY SE ZÁRUKOUDĚTSKÉ
PRAVÉHOZÁVODY
MOUNTAIN
U
ON
19. ZÁŘÍ
BIKINGU.
ZÁVODY
SE
ZÁRUKOU
PRAVÉHO
MOUNTAIN
RAT
A
VM
VÝBĚR
Z NĚKOLIKA
ÁR
BIKINGU. ZÁVODY SE ZÁRUKOU
PRAVÉHO
MOUNTAINTRAS
BIKINGU.
KROSS HARRACHOV
OH
ÝP
K
S
E
ZÁVODY
SE
ZÁRUKOU
PRAVÉHO
MOUNTAIN
BIKINGU.
ZÁVODY
SE
Č
O
AUT
28. ZÁŘÍ
DA
ZÁRUKOU
PRAVÉHO
MOUNTAIN
BIKINGU.
ZÁVODY
SE
ZÁRUKOU
PRAVÉO
K
ČP Š
HO MOUNTAIN BIKINGU. ZÁVODY SE ZÁRUKOU PRAVÉHO MOUNTAIN BIKINMITAS GOČÁROVY SCHODY, HRADEC KRÁLOVÉ
GU. ZÁVODY SE ZÁRUKOU PRAVÉHO MOUNTAIN BIKINGU. ZÁVODY SE ZÁRUKOU
03. ŘÍJNA
PRAVÉHO MOUNTAIN BIKINGU. ZÁVODY SE ZÁRUKOU PRAVÉHO MOUNTAIN BIKINGU.
ZÁVODY SE ZÁRUKOU PRAVÉHO MOUNTAIN BIKINGZÁVODY SE ZÁRUKOU PRAVÉHO MOUNMIKULOV
TAIN BIKINGU. WWW.NOVACUP.CZ. ZÁVODY SE ZÁRUKOU PRAVÉHO MOUNTAIN BIKINGU.
30. ŘÍJNA
ZÁVODY SE ZÁRUKOU PRAVÉHO MOUNTAIN BIKINGuZÁVODY SE ZÁRUKOU PRAVÉHO MOUNTAIN
BIKINGU. ZÁVODY SE ZÁRUKOU PRAVÉHO MOUNTAIN BIKINGU. ZÁVODY SE ZÁRUKOU PRAVÉHO MOUNZÁVĚREČNÉ VYHLÁŠENÍ

KŘÍŽOVKA

Petr Pithart, český politik:
Zvítězit na stránkách novin ještě vůbec
neznamená zvítězit politicky. A právě...
(dokončení v tajence)

SOUTĚŽ

VYSOKÁ
KARTA

LŮŽKA

1. ČÁST
TAJENKY

HMOTNOST
OBALU
ZBOŽÍ

RUSKÉ
UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

UMYVADLO
(OBECNĚ)

?

ZÁVODNÍ
MOTOROVÉ
VOZÍTKO

ZAČÁTEČNÍK

MEZINÁR.
KÓD LITVY

Správnou odpověď zadejte do
formuláře na www.cdprovas.cz
do 15. dubna 2020.

KLADNÁ
ELEKTRODA

?

VÝSTELKA
(ANAT.)

ZMATEK

RODINNÝ
DŮM

INSTRUMENTÁLNÍ
SKLADBA

OLDA

MOHAMEDŮV DRUH
EVROPANKA

ČAJOVÁ
RŮŽE
PRÁCE A
MZDY (ZKR.)

VĚDRO
U STUDNY

SUCHÝ
(O ALKOHOLU)

FOTOGRAFIE

DĚDINA

PÁNSKÝ
SLAVN. OBLEK
KOŽEŠINA
KOLEM KRKU

PYTEL

POHODNÝ

CIZOKRAJNÝ
JEHLIČNAN

BOROVÉ
LESY

LOUKA
U LESA
(V NÁŘEČÍ)

PŘIBLIŽNĚ

ČASNÁ

STŘEDNÍ
STUPEŇ
KAMBRIA
(GEOL.)

OSAMOCENI

PŘÍRODNÍ
REZERVACE
V ČESKÉM
KRASU

CYKLOHEXANON

KAŠE

MANILSKÉ
KONOPÍ
ALPSKÁ
VYVŘELINA

NÍZKÁ CENA
RADIOAKTIVNÍ
PRVEK

SLOVENSKÁ
SPOJKA
POSTAVA
ZE SERIÁLU
ARABELA
HORNÍ
ČÁST
(HLAVY)

3. ČÁST
TAJENKY
STAROARMÉN

NEDOPLATEK
(ZASTAR.)

NA ONO
MÍSTO

SEVEŘAN

ÚTOČNOST

T

NÁZEV
ŘECKÉHO
PÍSMENE

BOXERSKÁ
ZÁPASIŠTĚ
OKLESTIT

A SICE
VÝČNĚLEK
ODDĚLENÍ
V NEMOCNICI
NĚMECKY
MOŘE

NADŠENÍ

NEVELKOST
LATINSKY
SKRZ

VYMÍLÁNÍ
HORNIN
(-S-)

RUSKÝ
PANOVNÍK

MYS
(KNIŽNĚ)

KUS LEDU

ODHAD

NÍZKÉ ZÁVODNÍ SANĚ
ITALSKÉ
MĚSTO
TEOLOG
ZE SEVILLY

4. ČÁST
TAJENKY
VÝPRAVNÉ
BÁSNICTVÍ
OTÁČIVÁ
ČÁST STROJE

FÁZE
MĚSÍCE

VYROBENÉ
TEPÁNÍM
SYMETRÁLA

VŮNĚ
(KNIŽNĚ)

?

REZIGNOVANÝ
SOUHLAS

USAZENINA

JEMNÝ
NÁDECH
(KNIŽNĚ)

?

NÁSPY

2. ČÁST
TAJENKY

SOUŠ
OBKLOPENÁ
VODOU

?

?

Pošlete nám vyluštěnou tajenku
a můžete vyhrát jedno ze tří černých
triček s železničními motivy.

Tajenka z minulého čísla:
Přirozenou nevýhodou demokracie je, že
těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně
svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou
vážně, umožňuje téměř vše.

POMŮCKA:
SKATOL,
TONALIT
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ŠPANĚLSKÝ
ŠLECHTIC
ZACHRÁNIT
(KNIŽNĚ)

PRÁDELNÍK

SPOJIT V
MANŽELSTVÍ
HLINÍKOVÁ
FÓLIE

PÁCHNOUCÍ
LÁTKA
Z ROZKLADU
BÍLKOVIN
SLAVNOSTNÍ
POLSKÝ
NÁRODNÍ
TANEC

ŠLECHTICKÉ
SÍDLO

OSTRÉ
PŘÍZVUKY

SKOBA

BŮŽEK
LÁSKY

NEKOVOVÝ
PRVEK

SEVERSKÝ
PAROHÁČ

ZKRATKA
AKADEMIE

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

OPOTŘEBOVAT JÍZDOU

BÝVALÝ
LOTYŠSKÝ
ŠACHISTA

PODĚKOVÁNÍ

Omlouváme se za tiskovou chybu v křížovce z minulého čísla.

FEJETON
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ZÁPISKY Z CEST ÚSTÍ – PRAHA

JAK JSEM SE KOUPAL V BAHNĚ
A

by bylo jasno: normálně se
bahnu (asi jako většina lidí)
vyhýbám. Toho dne jsem se rozhodl,
že přespím na boudě. Než padla
noc, ještě jsem si rychle odskočil
do místní hospůdky u hřiště dát
něco na zub. Orličtí štamgasti ale
slavili narození syna jednoho z nich,
a tak jsem kromě rozmrazené pizzy
neunikl ani několika štamprlatům.
Bylo potěšujícím zjištěním, že
i v Ústí se pije zelená ve velkém, je
levnější než zubní pasta, a hlavně
účinnější.
Když jsem se vracel ke svojí dřevěnici, co stojí u pole v údolí hned
vedle řeky a je v ní toho dost (třeba
náhradní oblečení, jen ne voda
a elektřina), všechno kolem krásně
vonělo. Byla vlahá srpnová noc, jen
pár hodin po vydatných deštích.
Z lesů stoupala pára a vlhký vzduch
jitřil smysly. Pak mi podjely nohy
a zahučel jsem po zádech do velké
bahnité louže na polní cestě jen
kousek od boudy. V první chvíli mě
to dost vylekalo, však si to asi dovedete představit, ale blízkost řeky mě
trochu uklidnila. Navíc po deštích
by v ní mělo být dost vody. Ležel
jsem si tak na zádech a pozoroval
noční oblohu, blikající hvězdy i neviditelné černé díry. Vzpomněl jsem si
přitom na ženy, co se perou v bahně,
na cyklokrosaře, co se ohazují
bahnem, i na normální lidi, co se
dobrovolně mažou léčivým bahnem.
Noc byla ještě mladá, tak proč si
taky neudělat takové bahenní lázně.
Tak jsem se v tom bahně pořádně
„vyrochnil“. Bylo to neskutečně
příjemné. Bahno z pole je na rochnění to nejlepší, takové zvláštně
mazlavé, když je po dešti. Jenže
pak nastaly drobné komplikace.
Do Orlice, jak byla rozvodněná, se
kvůli silnému proudu nedalo vlézt,
navíc voda i v noci připomínala jen
ono rozpuštěné bahno. A to už jsem
na sobě měl. No nic, ráno moudřejší
večera…

Jenže ráno byla situace v řece
podobná, ale nějak jsem se domů
potřeboval dostat. Využil jsem tedy
ranní rosy a pořádně se ve vysoké
trávě v pozici vleže „osprchoval“.
Tráva kousala a vody v ní moc
nebylo, no ale aspoň něco. Přilepil
jsem na sebe čisté oblečení a vydal
se na nádraží. Vlak jsem stihnul
jen tak tak, a protože jsem měl
pocit, že od toho bahna příliš
nevoním, vybral jsem si kupé,

kde seděla babička s dědou. Děda
měl vyzuté jakési ošklivé vesnické
pantofle a nohy s bavlněnými
ponožkami rozcapené přes uličku.
Sem se budu hodit, řekl jsem si.
Hned jak jsem dovřel dveře, ta
neskutečná vůně pole a mazlavého
bahna proťala celé kupé. Ale chtěl
jsem být gentleman, tak jsem se
babičky a dědy zeptal, zda jim
nevadí, když ty dveře zase otevřu.
„Nevadí!“ vykřikla babička téměř

TEXT: PAVEL FREJ
ILUSTRACE: DIGISHOCK

prosebně. Někde za Kostěnicemi
ze mě odkudsi odpadl kus bahna
a dokutálel se doprostřed uličky.
Děda se na mě vyčítavě podíval, ale
přitom slušně oznámil: „Něco vám
upadlo.“ Souhlasně a s pochopením
jsem pokýval hlavou: „To je bahno.“
Dál už nikdo nic neřekl.
Aby bylo jasno: touhle cestou
bych chtěl poděkovat neznámé babičce a dědovi, že to se mnou z Ústí
až do Prahy přetrpěli. ▪

ROK
NA ZAHRADĚ
TEXT: JANA LAPÁČKOVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK, IVAN DVOŘÁK

PRÁCE NA DUBEN?

ROUBOVÁNÍ BĚHEM VEGETACE
Konečně na zahrádce vyrostl ovocný strom, ale první sklizeň nenaplnila vaše představy? Za jeho košatostí
pokulhává kvalita plodů i nízká úroda? Řešením nemusí být okamžitá likvidace, zkuste jednodušší způsob
právě teď – roubování. Hned vedle očkování je druhým nejčastějším způsobem štěpování, tedy cílené
vegetativní rozmnožování kulturních rostlin. A věřte, není to až taková sadařská magie.

N

ejvhodnější dobou pro roubování je
duben, tedy období, kdy jsou stromy
v plné míze, a můžeme tak uplatnit způsoby
roubování za kůru. Velký vliv na úspěšnost
zákroku má kvalita uložených roubů, ale
i počasí. Vlaho, mraky na obloze a občasné
přepršky procento ujmutí zvyšují. Obvykle se
pro roubování uvádí následující pořadí podle
druhů stromů: třešně a višně, dále meruňky,
švestky, slívy a nakonec jabloně a hrušně. To
však nemusí platit v roce, kdy po zimě rychle
nastoupí teplé jaro a všechno začne rašit
najednou.
Zlepšené roubování:
umístění roubu za kůru
podnože

CO NEOPOMENOUT
■

■

Vyberte správný způsob
Variant roubování je mnoho. Při klasickém
postupu seřízneme roub kopulačním řezem
(šikmá řezná plocha by měla mít alespoň
30 mm). Na podnoži nařízneme kůru jedním řezem kolmo na seříznutou podnož,
odchlípneme ji na obou stranách a vsuneme
za ni roub. Vylepšený způsob roubování není
o moc složitější. Na roubu provedeme běžný
kopulační řez a ještě jej tence z boku po jeho
celé délce seřízneme. Na podnoži svisle
nařízneme kůru, na jedné straně odchlípneme, boční seříznutou část roubu přiložíme
k neodchlípnuté kůře na podnoži. Roub tak
nebude jen zastrčený do řezu za kůru, ale
bude se cévními svazky dotýkat podnože,
ve srovnání s prvním postupem zvětšíme
srůstnou plochu.
Tittelův způsob roubování za kůru je prakticky nejpoužívanější, jelikož u něj dosáhneme největší srůstné plochy. Roub upravíme
po kopulačním řezu tenkým seříznutím
z obou stran i z vnější části pod pupenem,
takže mohou snadno srůstat pletiva u všech
řezem upravených stran. Podnož nařezáváme dvěma rovnoběžnými řezy ve vzdálenosti
na šířku roubu, který po vsunutí pevně sedí.

■
■
■

Sázíme okrasné dřeviny včetně
stálezelených (rododendrony),
ale i těch, které se při podzimní
výsadbě špatně ujímají
(břízy, magnolie, komule, ibišky).
Je čas vložit do půdy semena
mrkve, petržele, cibule, salátové
řepy i hrachu.
Vysazujeme hlízy mečíků
a montbrécií, řízkujeme jiřinky.
Je nejvhodnější doba pro
přesazování pokojových rostlin.
Do skleníku sejeme keříčková
rajčata. Na předpěstování jim stačí
kratší doba než rajčatům tyčkovým.

Část řezné plochy (asi 2 mm) by měla vyčnívat
nad podnož. Odchlípnutý proužek kůry
na podnoži seřízneme těsně pod pupenem
roubu, zavážeme páskou, zatřeme řezné rány
a konce seříznutých roubů.

Po zákroku ovázat a zamazat
U všech zmíněných způsobů platí, že po roubování se roub a podnož ováže páskou a rány
zamažou štěpařským voskem, popřípadě
se celý roub a podnož ještě natře latexem
ředěným vodou (dva díly vody a jeden díl
latexu). A přidáváme zajímavost na závěr.
Kromě ovocných dřevin a keřů se roubují také
polodřevité květiny i některé druhy zeleniny
jako pivoňky, rajčata, okurky, lilek baklažán,
melouny a často i kaktusy. ▪

Rubrika
ve objednávejte
spoluprácinas časopisem Zahrádkář, více na www.izahradkar.cz.
Ročnívzniká
předplatné
či 222 780 739.
Ročnípredplatne@zahradkari.cz
předplatné objednávejte
na predplatne@zahradkari.cz či na tel. 222 780 739.
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ŠKOLNÍCH JÍDELEN
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TEXT: PAVEL FREJ
FOTO: ČTK, SHUTTERSTOCK

ŠPENÁT

ZELENÁ POMSTA PEPKA NÁMOŘNÍKA
Báchorku o velkém množství železa ve špenátu jsme asi slyšeli všichni. Tloukli nám ji do hlavy v dětství,
když nám na talíř naložili nahořklou zelenou kaši, ve které se ještě srážely zbytky vody. Aby toho nebylo
málo, pouštěli nám animované příběhy Pepka námořníka, který vítězil díky síle získané právě ze špenátu.
A tak jsme zavřeli oči a trochu toho snědli. Špenát přitom může být hvězdou na našem stole.

J

e to vlastně absurdní, jak se dá k tak zdravé
a skvělé surovině vybudovat celoživotní
odpor. Proč by se měly krásné a čerstvé zelené
lístky mixovat do takové rozbředlé kaše?
Pochopit se to snad dá jedině z důvodu snazší
přípravy i podávání. Druhý důvod je bohužel
horší. Většina školních jídelen připravovala
(a některé stále připravují) špenát ze zmrazeného polotovaru. To znamená, že nejprve se někde
musí špenát zpracovat a zmrazit. Následně ho
ve školní jídelně rozmrazí a podruhé uvaří. Vtip
je v tom, že celý tento proces z něj postupně dokáže odčerpat téměř veškeré zdraví prospěšné
látky, o kterých nám v dětství tak často povídali.
A celé to fiasko končí tím, že se ho málokdy po-

Čtyři vejce rozšleháme, přidáme pepř a sůl.
Na mírně rozehřátý olej vlijeme rozšlehaná vejce
tak, aby se rovnoměrně rozlila po celé pánvi. Posypeme nakrájenou jarní cibulkou, hrstí špenátových
listů a nakonec nastrouhaným parmazánem.
Omeletu smažíme tak dlouho, dokud není spodní
strana opečená dozlatova. Před podáváním ji
opatrně srolujeme nebo přeložíme. Správně připravená omeleta by měla zůstat
uvnitř vláčná.

D
IT P R E

A KC E

Vaječná
omeleta se špenátem
a parmazánem

daří dobře dochutit. Výsledná jemně nahořklá
hmota relativně „zdravě“ se tvářící barvy pak
dotvořila v duších nevinných dětí dílo celoživotního zmaru.

Fáma má tuhý kořínek
A jak vlastně vznikla fáma, že špenát obsahuje
značné množství železa? Chyba se poprvé objevila v roce 1870 ve vědecké práci Ericha von
Wolfa, který tvrdil, že špenát obsahuje 35 mg
železa na 100 gramů. Ve skutečnosti je to však
asi desetkrát méně, tedy obdobně jako v jiné
zelenině. Snad šlo o překlep, snad o chybu
v měření. I když byl tento omyl vyvrácen vědci
už ve 30. letech minulého století, díky animo-

vaným groteskám s Pepkem námořníkem mu
spousta lidí věří i dnes.

Používejte čerstvé listy
Jak ale vrátit špenátu jeho lesk a slávu? Naprosto jednoduše. Použijeme čerstvé nebo chlazené
listy špenátu, které jsou k sehnání snad ve všech
supermarketech. Zpracujeme je co možná
nejjednodušší a nejrychlejší formou. Špenát
se nesmí dlouho dusit ani restovat, jinak z něj
postupně vyprchá svěží chuť, a hlavně živiny.
Nejdůležitější je však pokrm dobře dochutit,
aby k jídlu pasoval a povznesl ho. K základním
úpravám patří třeba rychlé orestování společně
s česnekem na kousku vypečené slaniny. ▪

PROČ JÍST ŠPENÁT
■

Má velmi jemnou chuť
a delikátní texturu.

■

Může tvořit zajímavou přílohu
nejen k vepřové pečeni.

■

Hodí se do salátů, polévek
nebo třeba jako pesto.

■

Jeho příprava je velmi
jednoduchá a rychlá.

■

Je dostupný celoročně.

■

Obsahuje značné množství
zdraví prospěšných látek.

■

Pepek námořník by měl radost.

MÓDA
& STYL
TEXT: TEREZA DALECKÁ
ILUSTRACE: DIGISHOCK

PŘI SPORTOVÁNÍ

SÁZEJTE NA GLANC A FUNKČNOST
S partou přátel jsme před několika lety vyrazili na hory a já na svahu nemohla odtrhnout oči od kamaráda
Oldy. Vyrazil totiž lyžovat v tom samém, v čem strávil celou cestu i první večeři v hotelu – v džínách.
Divili jsme se všichni, ale Olda nás ubezpečil, že na jedničku lyžuje Bůh a na dvojku hned on, a to klidně
i v džínách. Takže, milí přátelé, pokud nejste miliardáři nebo vizionáři, jako byl třeba Steve Jobs, na hory
vyrazte jedině v lyžařském!

K

rátce po návratu z hor mě neminul dnes už
kultovní film Román pro ženy. Přítele Oldu
a jeho džíny jsem si na první dobrou spojila
s Markem Vašutem alias Pažoutem a jeho
dvacet let starou koženou bundou. Právě oni
dva mě inspirovali k tématu o sportovních outfitech. Měli bychom vědět, že rozhodnutí držet
se dress codu může znamenat víc, než si možná
myslíme. Dáváme tím totiž sobě a svému okolí
najevo, kdo jsme a jak chceme, aby se s námi
zacházelo. Cílem je, abyste se cítili stylově při
jakékoli události, a to třeba i při sportu.
Podle vlastní zkušenosti vím, že je dobré
držet se osvědčených pravidel a experimentovat jen poskrovnu. V případě sportovních
výstrojí je na prvním místě funkčnost. Vybírat

dnes můžete i levnější kousky, které splní vše,
co od sportovních outfitů očekáváte. Zejména
během pocení musí funkční materiály umět
odvádět vlhkost pryč od těla a zároveň nenechat tělo chladnout. Zadruhé, vybírejte podle
designu, a to s ohledem zejména na tvar vaší
postavy. Pamatujte, není špatného designu,
každému jen sluší něco jiného a záleží na každém detailu. Vzory vybírejte jednodušší a barvy
tlumenější. Jde o to, aby se jednotlivé kousky
dobře kombinovaly. K veselosti a pestrosti si
můžete pomoct doplňky, jako jsou barevné
boty, fosforeskující čelenky nebo čepice.
Ke sportu patří také stylové tašky, batohy
a jiná zavazadla. Letí ty koženého, pánského
či unisexového vzhledu. Inspirovat se můžete

mimo jiné i postavami starých českých filmů,
jako je Metráček. Pamatujete na atleta Honzu
Koubka, kterého ztvárnil Vítězslav Jandák? Je to
ten, který se zamiloval do hlavní hrdinky Jitky
(ve skutečnosti Markéty Světlíkové). Všude
tahal (vedle Jitky) sportovní BOTAS tašku. Dnes
by s ní byl in (s tou taškou).
Není umění obléknout se do drahých značek.
Dávejte spíš přednost kvalitním kouskům, které vám vydrží dlouho. Pokud se sportem začínáte, volte základní kousky klasického vzhledu,
v barvách a vzorech se můžete rozšoupnout
kdykoli později. Pamatujte, že méně je někdy
více. U sportovních outfitů to platí dvojnásob.
Zároveň si ale nenechte namluvit, že staré
tepláky a roztrhané triko po dědovi bohatě
stačí. Zapomeňte také na nejrůznější sportovní
soupravy, cool je totiž kombinovat různé svršky
a spodky. Pozor si jen dejte na těžké vzory
a lesklé materiály. Pro ty, kteří se nostalgicky
vracejí k osmdesátkám, mám dobrou zprávu.
Hitem této sportovní sezony jsou opět body,
overaly a kombinézy.
Zejména v jarním proměnlivém počasí
doporučuji více než kdy jindy vrstvit. Taková
mikina nebo lehká bunda zavázaná kolem pasu
ničemu nevadí, navíc dokáže zakrýt i menší
nedostatky související se zazimováním. Horší
by bylo vyběhnout nalehko a nachladit se hned
po startu. V módě je vše dovoleno, pokud víte
jak na to! A pokud ne, tak si tím nelámejte
hlavu a nechte si poradit. I já několikrát šlápla
vedle, vždyť učený z nebe nespadl. ▪
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SOUTĚŽ PRO
CHYTRÉ HLAVY

ZÁ B AVA

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

1

Kolik Českých lvů zatím získal
herec Ivan Trojan?

4

A3
B5
C6

2

Který titul získalo město Krnov
v roce 2008?

A méně než čtvrtina
B více než dvě třetiny
C kolem poloviny

5

A Město rekordů
B Město stromů
C Město fair play

3

Kde se nachází replika proslulé
Jantarové komnaty?
A v Zimním paláci
B v Kateřinském paláci
C v Petropavlovské pevnosti

Jaký je podíl uhlí na celkové
výrobě elektřiny v ČR?

Ve kterém roce se odehrává
děj filmu Tenkrát v Hollywoodu?
A 1959
B 1969
C 1979

6

Tři správné odpovědi odměníme
Kilometrickou bankou ČD – poukazem na volné cestování vlaky ČD
v hodnotě 2 200 Kč – a další tři z vás
obdrží poukázky do obchodní sítě
PONT v hodnotě 1 000 Kč.
Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – ABBA Stars
2 – 1 200
3 – sídlo Národního muzea
4 – Daniel Bambas
5 – 2 500 Kč
Správná odpověď z únorového čísla:
2 – v 60 m

Kilometrická
banka ČD
2000 km

Kdy si nejčastěji čtete
časopis ČD pro vás?

ČD 0735 2 4270

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

kilometricka_banka_2016_105x148_v01_tisk.indd 1

13/01/16 10:07

Kompletní pravidla soutěží najdete na
www.cdprovas.cz.

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

Soutěž o knihu
Labyrint záhad

Soutěž o vstupenky
na Pražské jaro

Soutěž
o knihu Fáma

Jak kmen Ainuů nazývá
medvědy?

Kdy končí letošní
ročník Pražského jara?

Kdo hraje postavu Jirky
ve filmu 3Bobule?

A kamui

C 4. června

B Lukáš Langmajer

Nakupujte
jízdenky

bezpečně!
Pomozte nám bránit
šíření koronaviru!
Nákupem jízdenek on-line
chráníte zdraví našeho
personálu i své a ostatních
cestujících.
On-line nákup jízdenek
▪ v našem e-shopu na www.cd.cz/eshop
▪ v aplikaci Můj vlak, kterou si můžete
stáhnout zdarma

Děkujeme,
že s námi v rámci preventivních
opatření spolupracujete.

