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ÚVOD 1

TIŠTĚNÝ NÁKLAD
60 000 ks

VYDAVATEL
České dráhy, a.s. 

DATUM A MÍSTO VYDÁNÍ     
29. dubna 2020, Praha 

Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

to je teda zase kalamita. Snad mi režisérka Věra Chytilová v nebi nebo na jiném vhodném místě 
promine, ale na začátek svého úvodníku jsem si vypůjčil – stejně již zlidovělý – výrok z jejího 
slavného filmu z železničářského prostředí. Kvůli stavu nouze, který si většina z nás ještě 
před několika měsíci, ba týdny nedokázala ani představit, máme vůbec více času na sledování 
oblíbených filmů nebo seriálů. A protože všechno zlé je prý pro něco dobré, máme rovněž více času 
věnovat se svým blízkým, plánovat, nebo dokonce realizovat domácí práce, například pravidelně 
vařit, a vůbec pěstovat rodinné vztahy. A taky ve větší míře číst knížky nebo časopisy, třeba 
i aktuální číslo ČD pro vás, ať už v tradiční papírové nebo sterilnější elektronické podobě.

Dosti však planých slov. Všichni jsme 
do určité míry vystrašení, paranoidní, 
sčítáme finanční ztráty a s obavami hledíme 
nejen na letní dovolenou. Nastal čas, kdy si 
v soukromém životě upravujeme hodnoty 
a v rámci veřejného života hledáme limity 
svobody. Shodou okolností si v těchto 
dnech připomínáme 75. výročí konce druhé 
světové války v Evropě. Co by asi Češi z éry 
protektorátu říkali na naši dnešní krizi? 
Možná by se divili obchodům plným jídla, 
fungujícímu zdravotnictví, bezpečným 
ulicím a pravidelně jezdícím vlakům bez 
zpoždění. Naopak zavřeným hranicím by se 
nedivili vůbec. 

Leč každá krize má svůj konec. A svůj 
konec má i tento úvodník. Dovolte mi tedy, 
abych ho (snad příhodně, snad z nedostatku 
invence) uzavřel opět citátem z výše 
uvedeného filmu. Při kalamitě je nutno 
zachovat klid.

Petr Horálek
zástupce šéfredaktora
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2 NOVINKY

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a výrazným úbytkem cestujících pokračují mimořádná opatření Českých 
drah v osobní dopravě. Omezení se týkají dálkové i regionální dopravy, spojení se zahraničím je nadále přerušeno. 
Část nových opatření vychází vstříc cestujícím. Aktuální vývoj situace sledujte na www.cd.cz nebo www.ceskedrahy.cz. 

ODMĚNA ZA NÁKUP

I nadále prosíme cestující, aby si před cestou 
vlakem Českých drah ověřili, zda jejich spoj 

má jet podle aktuálního jízdního řádu. Kvůli 
nouzovému stavu byla po dohodě s minister-
stvem dopravy a jednotlivými krajskými samo-
správami postupně rušena řada spojů. Další 
změny budou následovat podle vývoje situace.

V souvislosti s koronavirovou pandemií 
České dráhy také přijaly opatření, která 
ulehčí a zpříjemní cestování. V první řadě 

E-SHOP ČD

došlo k prodloužení platnosti ČD Bodů o šest 
měsíců. Tato změna proběhla automaticky 
a zahrnuje ČD Body, které měly vypršet  
24. března 2020 a později. Rovněž využití se-
šitků Kilometrická banka lze prodloužit o šest 
měsíců. Týká se to dokladů s posledním dnem 
platnosti 1. března 2020 a později. Cestující 
musí o změnu požádat pracovníka u pokladní 
přepážky ČD nebo pověřeného zaměstnance 
ČD ve vlaku. Dárkovým voucherům, které 

POKRAČUJÍ OPATŘENÍ KVŮLI KORONAVIRU

Pokud během měsíce května na-
koupíte v e-shopu ČD, získáte slevu 
20 % na stránkách www.lindex.com. 
Nabídka platí na dámskou kolekci této 
švédské značky, která si za více než  
60 let vybudovala světové renomé.  
Neváhejte a využijte slevový kupon, 
který obdržíte v závěru nákupu 
na www.cd.cz/eshop prostřednictvím 
vaší e-mailové adresy. Nakupte si 
různé druhy oblečení v klidu z domova. 
Slevu můžete uplatnit do 30. června 
2020. Kupon neplatí na již zlevněné 
zboží (slevy nelze kombinovat). 

PRODEJ DOKLADŮ VE VLAKU ANO, ALE S ROUŠKOU

měly skončit v období od 1. dubna do 30. červ-
na 2020, se prodlužuje platnost opět o šest mě-
síců. Neuplatněné dárkové vouchery, kterým 
skončila platnost od 12. do 31. března 2020, 
lze vrátit předepsaným způsobem k vyplacení 
návratku nebo vystavení náhradního voucheru.  
Toto opatření se však netýká odškodnění 
za neplnění vybraných standardů, dobropi-
sů, voucherů pořízených za věrnostní body 
a voucherů na ubytování nebo občerstvení.

SLEVA 20 %

Kvůli koronavirové krizi nadále žádáme cestující, aby si při svých 
cestách zakrývali nos a ústa rouškou, šálou či jinak. Současně 
jsme od 14. dubna 2020 obnovili prodej jízdních dokladů u vlako-
vého personálu. Naši zaměstnanci jsou již plně vybaveni potřeb-
nými ochrannými pomůckami – rouškami, 
rukavicemi, brýlemi i dezinfekčními pro-
středky. I po obnovení prodeje u vlakového 
personálu ale cestující i nadále prosíme, aby 
si jízdní doklady pořizovali raději prostřed-
nictvím on-line prodejních kanálů (například 
v e-shopu ČD nebo přes aplikaci Můj vlak) 
a v případě nákupu jízdenek ve vlaku prefe-
rovali bezhotovostní platby. Zároveň byla 
14. dubna obnovena standardní kontrola 
jízdních dokladů (do té doby probíhala jen 
vizuálně).
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Novinkou v internetových vodách železničních fanoušků je e-shop  
nabízející netradiční sortiment určený pro milovníky železnice. 
Na www.locomotif.cz najdete několik zajímavých módních doplň-
ků, které nesmí chybět v šatníku nebo sbírce žádného vlakofila. 
V nabídce jsou pánská, dámská i dětská trička s motivem legend 
našich kolejí, ale i unikátní motivy nákladních vozů. Zajímavým 
artiklem jsou hrníčky také s motivem drážních provozních symbolů. 
Zboží může být vhodným dárkem pro všechny věkové kategorie 
železničních nadšenců. Zvolte si svůj lokomotiv na locomotif.cz.

NANONÁSTŘIK OCHRÁNÍ PŘED VIRY A BAKTERIEMI

KVĚTNOVÝ TIP Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

SLADKÉ TYČINKOVÉ POKUŠENÍ SE SLEVOU 21 %

WWW.PONTY.CZ

Ať už svítí sluníčko nebo padá lijavec, jsou tu pro vás otevřené nádraž-
ní prodejny PONT to go a PONT Market. V květnu na jejich akčních 
regálech najdete například značkové tyčinky Mars, Snickers a Twix. 
Všechny mají styl a poslední jmenované navíc dostanete ve dvou no-
vých příchutích. Získejte z nich potřebnou energii pro náročné období. 
Přejeme vám šťastnou cestu přes Pohodlné Obchody Na Trase.

NEJRYCHLEJŠÍ LOKOMOTIVY ČD UŽ V PROVOZU
České dráhy uvedly v dubnu do provozu dvě elektrické třísystémové 
lokomotivy řady 1216, známé pod přezdívkou Taurus (Býk). Aktu-
álně to jsou nejrychlejší hnací vozidla v jejich vlastnictví. Národní 
dopravce odkoupil dvojici strojů loni od společnosti RTS, dceřiné 
společnosti mezinárodní stavební firmy Swietelsky. Taurusy mají 
oficiální maximální rychlost 230 km/h a nejvyšší dosaženou rychlost 
253 km/h. Na tuzemských tratích budou využívat místní maximální 
rychlost 160 km/h. V současnosti ČD nasazují lokomotivy na vnitro-
státních spojích mezi Bohumínem a Břeclaví, po obnovení mezistát-
ní dopravy se s nimi počítá na trase z Bohumína až do Vídně.

OBLÉKNĚTE SI 
BOBINKU NEBO 
KAFEMLEJNEK

V Moravskoslezském kraji byla dokončena první fáze pilotního projektu 
aplikace speciálního nanonástřiku. Cílem je snížit na minimum výskyt 
virů a bakterií v interiéru vlaku. Projekt byl plánován již před pandemií 
nového koronaviru, s jejím příchodem se ale realizace urychlila. S apli-
kací nanonástřiku se začalo 20. března, přičemž poslední jednotka byla 
ošetřena 16. dubna. V průběhu necelého měsíce byla ochranná vrstva 
aplikována do celkem jedenácti souprav – devíti jednotek CityElefant 
a dvou jednotek RegioPanter. V interiéru vozidla je nástřik neviditel-
ný. Vlaky Českých drah procházejí standardně důkladným úklidem, 
dezinfekcí a ozonizací. Nanonástřik by však měl cestující chránit před 
mikroorganismy po dobu minimálně tří let! Na projektu spolupracují 
České dráhy, Moravskoslezský kraj, společnost NanoZone a Zdravotní 
ústav Ostrava. Krajská samospráva jako garant na něj přispěla částkou 
dva miliony korun.
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Po nejstarší naučné stezce
Víte, kde se v Čechách můžete projít po nej-
starší přírodovědné stezce? V Krásné Lípě 
a jejím okolí. Jde o Köglerovu naučnou stezku, 
která začíná u krásnolipského Domu Českého 
Švýcarska na Křinickém náměstí. Zpřístup-
něna byla 12. října 1941. Původně měřila 
12 kilometrů a její autor Rudolf Kögler na ní 
osobně provázel až do roku 1945. K obnově 
stezky došlo v letech 2003 až 2006. Dnes je 
okružní stezka o osm kilometrů delší a najdete 
na ní přes 40 informačních tabulí. Na nich se 
dočtete zajímavosti o místní živé i neživé pří-
rodě, památkách nebo třeba lidové architek-
tuře. Naučná stezka nabízí poutavé vyhlídky, 
romantická zákoutí a zavede vás ke stromové 
zvonkohře, rozhledně na Vlčí hoře, která je 
nejstarší ve Šluknovském výběžku, a také 
k unikátní trojrozměrné geologické mapě.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Krásná Lípa

Za peřejemi na Stvořidla
Jen málokterá řeka umí vytvořit takové 
přírodní scenerie jako Sázava. K nejkrásnějším 
patří lokalita Stvořidla, kde si voda razí cestu 
po kamenitém dně a vytváří peřeje. Traduje se, 
že kameny tu odhodil čert. Chtěl jimi zasypat 
pole líného sedláka, který ho podvedl, ale 
překvapilo ho svítání. Na příjemnou procház-
ku po levém břehu Sázavy se můžete vydat 
od vlakové zastávky Smrčná. Stačí sledovat 
červenou značku, která vás dovede k vlakové 
zastávce Stvořidla (4 km). Kromě vzácných 
rostlin možná natrefíte po cestě i na vydru, 
mloka nebo ledňáčka. Pokud vám síly dovolí, 
ze Stvořidel pokračujte po červené a na roz-
cestí Nemocnice v Háji vyměňte červenou 
za žlutou značku, s níž dojdete do romantické 
Sluneční zátoky – dějiště knihy Jaroslava 
Foglara Hoši od Bobří řeky (3 km).

 Nejbližší železniční zastávky: 
 Smrčná/Stvořidla

Výšlap na Hvězdu ke Štěpánce
Říká se jí královna Jizerských hor a mnozí ji 
považují za nejkrásnější rozhlednu u nás. Se 
stavbou kamenné vyhlídkové věže Štěpánka 
na hoře Hvězda se začalo v roce 1847, a to 
z rozhodnutí tehdejšího majitele panství 
knížete Kamila Rohana. Ten také nechal horu 
přejmenovat na Štěpánovu výšinu – na počest 
arcivévody Štěpána, který v té době dohlížel 
na stavbu silnice z Liberce do Trutnova. 
Vybudována byla ale jen spodní šestimetrová 
část rozhledny. K její dostavbě došlo až v roce 
1892, kdy na původních základech vyrostla 
štíhlá osmiboká věž. K rozhledně se můžete 
vypravit od nádraží v Kořenově po modré 
značce, která vás dovede k rozcestí Pod Hvěz-
dou. Zbylý půlkilometrový úsek je značený 
zeleně. U rozhledny taky najdete pomník 
německým vojákům.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Kořenov

PO ZNAČKÁCH
po celý rok

K VODĚ
v letní sezoně

ZA VÝHLEDY
po celý rok
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Kam všude se podíváte, až se věci 
vrátí do starých kolejí? Doporučíme 
vám místa, kde si můžete uprostřed 
zeleně pěkně roztáhnout plíce 
a vpustit do sebe kyslík z první 
ruky. Další tipy, kam se vypravit 
do přírody a ještě k tomu získat 
body do věrnostního programu ČD, 
najdete v aplikaci Vlakem na výlet.

VLAKEM 
NA VÝLET

www.cd.cz/vlakemnavylet
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Z Kuksu k Braunovu betlému
Hrabě Špork se zasloužil o velkolepou promě-
nu krajiny v okolí Kuksu, která udivuje dodnes. 
V letech 1725 až 1734 vznikla v takzvaném 
Novém lese jedinečná galerie barokních soch 
pod širým nebem. Monumentální plastiky 
vytesané do pískovcových skal vytvořil sochař 
Matyáš Bernard Braun. Pro soubor zpodobňu-
jící biblické scény a výjevy ze života poustevní-
ků se vžil název Braunův betlém. Od rozcestí 
u vlakové zastávky v Kuksu vás k němu dovede 
žlutá a následně červená turistická značka. 
Z Kuksu se k němu můžete také vypravit 
po okružní naučné stezce Půjdem spolu 
do Betléma, která vznikla v rámci revitalizace 
hospitálu v roce 2003. Nedaleko Braunova 
betléma se u železniční trati nachází neméně 
zajímavá Křížová cesta 21. století. Od ní může-
te pokračovat po žluté na vlak do Žirče.

 Nejbližší železniční zastávka: 
 Kuks/Žireč

Na Lysou horu po červené nebo modré
Traduje se, že na Lysé hoře vznikla zbojnická 
družina legendárního rebela Ondráše, 
která napravovala panské křivdy. V jeskyních 
na Lysé hoře se prý dodnes ukrývá pohádkový 
poklad nahromaděný zbojníky. Ten nejspíš 
nenajdete, ale jedna odměna za výšlap 
na Lysou horu na vás určitě čeká – nádherné 
výhledy do beskydských údolí. Ty obdivoval 
taky básník Petr Bezruč, který na Lysou 
horu podnikl výšlap i ve svých 88 letech. 
A kudy od vlaku na Lysou? Můžete si vybrat. 
Od nádraží ve Frýdlantu nad Ostravicí vás 
na ni dovede modrá turistická značka (11 km) 
nebo z vlaku vystupte na nádraží v Ostravici 
a napojte se na červeně značenou turistickou 
trasu, která kopíruje část lysohorské naučné 
stezky (8,5 km). Zpět z Lysé hory pak můžete 
zvolit druhou trasu.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Frýdlant nad Ostravicí/Ostravice

Zlín Film Festival už pošedesáté
Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež 
Zlín Film Festival se letos sice uskuteční v ná-
hradním termínu na začátku září, přesto už 
na květen připravují organizátoři připomínku 
jeho bohaté historie. Zlínský festival se bude 
letos konat pošedesáté. Přes svůj „zasloužilý“ 
věk si zachovává mladého a svěžího ducha. 
O tom svědčí hlavní téma letošního ročníku  
2020: Návrat do budoucnosti. Festival bude 
letos především oslavou filmových triků a je-
jich tvůrců. Připomene průkopníky filmových 
triků včetně Američana Raye Harryhausena 
nebo našeho Karla Zemana či Hermíny Týrlo-
vé. Hlavní pozornost ale bude upřena na sou-
dobé tvůrce, kteří za pomoci nejnovějších 
technologií přinášejí divákům neuvěřitelné 
zážitky. Aktuální informace o festivalu najdete 
na www.zlinfest.cz.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Zlín střed

ZA UMĚNÍM
za příznivého počasí

K VÝŠKÁM
v letní sezoně

NA FESTIVAL
4. až 10. září 2020

DO LÁZNÍ
v lázeňské sezoně

Pro zdraví do unikátního Balneoparku
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Nádherná příroda, léčivé mikroklima a prameny s „živou vodou“. To jsou hlavní přednosti  
Priessnitzových léčebných lázní Jeseník. Světovou proslulost získaly díky Vincenzi Priessnitzovi, 
který tu založil roku 1822 první moderní vodoléčebný ústav na světě. Nemocné léčil studenou 
vodou, změnou životosprávy a také pohybem. Dnes je okolí lázní protkané sítí různě náročných 
lázeňských stezek. Vedou kolem jesenických pramenů, u nichž se často nacházejí pomníky, které 
nechali postavit pacienti jako poděkování za vyléčení. V lázeňské zeleni objevíte i další zajímavosti. 
Třeba Háj víly Ozdravy s Domečkem hejkala Zurčaly, Obří rozhlednou a Labyrintem nebo Cestu 
života s jedenácti sochami ze slezské žuly. K vyhledávaným atrakcím lázní patří také unikátní 
Balneopark, otevřený před deseti lety. Jde vlastně o vodní zahradu s bazénky, sprchou a dalšími 
objekty, které slouží k hydroterapii. Každý si v Balneoparku může na vlastní kůži vyzkoušet účinky 
Priessnitzovy vodoléčby, založené na střídání chladné vody a tepla. A jak se dostanete do lázní 
od vlaku? Od jesenického nádraží se můžete vydat po červeně značené turistické trase (2,5 km) 
nebo se svézt autobusem.

 Nejbližší železniční stanice: 
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TEXT: EVA FRAŇKOVÁ
FOTO: ARCHIV MONIKY BENEŠOVÉ

MONIKA 
BENEŠOVÁ
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Odvaha této mladé dámě určitě nechybí. V sedmadvaceti letech se obrátila zády ke konzumnímu stylu života, odešla 
z dobré práce v redakci, sbalila si krosnu a vydala se na drsnou cestu americkou divočinou. Pět měsíců se prodírala 
nejnáročnější pěší trasou světa, Pacifickou hřebenovkou. Zdravotní problémy, únava, pochybnosti i stesk po domově 
– tomu všemu čelila 156 dní. Ale 4 200 kilometrů dlouhou trať ujít dokázala! Postavila se čelem svým dlouhotrvajícím 
zdravotním problémům, vyčistila si hlavu od zlých myšlenek a zásadně si upravila životní hodnoty.

V DIVOČINĚ ZJISTÍTE, 
ŽE K ŽIVOTU POTŘEBUJETE 
STRAŠNĚ MÁLO VĚCÍ
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na to, abych doběhla na toaletu. Užila jsem 
si na veřejnosti pár pěkně trapných situací. 
Potom jsem se uzavřela doma, ztratila práci 
a začala se litovat. Do toho přišel rozchod 
a já se psychicky sesypala. Asi dvacetkrát 
denně jsem chodila na záchod. Zhubla jsem 
přes deset kilo a jen ležela v posteli. Nakonec 
mi diagnostikovali celiakii, tedy alergii 
na mléko, sóju, oříšky i vajíčka. Jednou jsem 
procházela kolem zrcadla a uviděla sebe 
vychrtlou, vyhořelou, na dně. Ani jsem se ne-
dokázala usmát. Věděla jsem, že takhle dál 
nemůžu. Rozhodla jsem se, že začnu od za-
čátku a že si splním své plány. A došlo mi, že 
můj největší sen je Pacifická hřebenovka. 

Jak dlouho ses na tak náročnou túru 
připravovala?
Asi půl roku, ale vše bylo hodně intenzivní. 
Musela jsem řešit hlavně byrokratické věci 
jako vízum, pojištění, letenky a nejrůznější 

povolení. Nemám ráda papírování, takže 
jsem dost věcí popletla. Hodně času jsem 
věnovala i přípravě vybavení. Bylo mi jasné, 
že na to nejlepší nemám miliony. 

Předpokládám, že jsi také trénovala výšla-
py s batohem za jakéhokoli počasí, ne?
Byla jsem nemocná, spíš jsem v přírodě lítala 
do křoví. Ale snažila jsem se. Udělala jsem 
to, co tenkrát bylo v mých silách. A začala 
jsem mít obrovský respekt vůči přírodě. 
Pochopila jsem, že to je domov zvířat a já se 
podle toho musím chovat. 

Vzpomínáš si na svoje poslední jídlo před 
odjezdem?
Utopenci! Doma jsem je zbaštila a pak jsme 
jeli na letiště. Když jsem přiletěla zpátky 
domů, měla jsem od tatínka naložených  
10 litrů domácích utopenců. Hezčí dárek 
jsem nikdy nedostala.

Co bylo vlastně cílem cesty?
Uzdravit své srdce, hlavu a celé tělo. 

Dokážu si představit, že rodiče o tebe 
museli mít šílený strach. Rozmlouvali ti 
cestu?
Dlouho jsem si s nimi o všem povídala. Hlav-
ně při slivovici. Celý život jim budu vděčná, 
že mi nic nerozmlouvali. Naopak mě pod-
pořili. Taťka se dokonce naučil se Skypem, 
abychom spolu mohli na dálku komuniko-
vat. Posledních 400 kilometrů na trase už 

Proč se mladá holka sebere a vydá se 
napospas neznámé divočině? 
Před osmi lety jsem viděla rozhovor s prv-
ními Čechy, kteří dokázali projít Pacifickou 
hřebenovku. Nejdříve jsem si říkala, že to 
jsou blázni, takhle se dřít. Ale vždycky jsem 
se do Ameriky chtěla podívat a jsem milov-
ník přírody. Toužila jsem to v koutku duše 
zažít, jenže šest let jsem si pro sebe vymýš-
lela výmluvy, proč to nejde. Znáte to, jako že 
v létě se přece budu chodit koupat, pořádat 
grilovačky a podobně. 

A co rozhodlo? Kdy přišel ten rozhodující 
impulz?
Jsem z malého městečka na Vysočině, takže 
jsem v podstatě vyrostla v přírodě, doslova 
u pohnojeného pole. A pak jsem šla do Prahy 
za štěstím. Jenže mě to semlelo a stres vel-
koměsta jsem prostě neustála. Začala jsem 
utíkat za lepší kabelkou a dovolenou. Stal 
se ze mě člověk, který jen hromadí majetek, 
a hrála jsem si na šťastnou. A pak přišly velké 
zdravotní problémy. Byla to taková roční 
střevní chřipka. Asi za to mohla životosprá-
va. Jedla jsem jen ráno a pak zase v noci, 
mezitím jsem pracovala dvanáct hodin. 
Moje tělo se vzbouřilo a řeklo dost. 

Jak se ta nemoc projevovala?
Nejdříve jsem vesele baštila prášky a snažila 
se normálně fungovat dál. Jenže pak nastalo 
peklo. Do práce jsem jezdila půl hodiny me-
trem a někdy jsem měla doslova pár vteřin 

Monika je torpédo sršící energií. Co se 
mi na ní líbí nejvíc, je její specifický smysl 
pro humor. Ze svých vážných zdravotních 
problémů, kvůli kterým skončila psychicky 
na dně, si dokáže udělat legraci. Nedělá jí 
problém mluvit otevřeně o tématech, kte-
rá jsou jinak společenským tabu. A i když 
má výšku i míry modelky, nepůsobí jako 
křehká kopretinka. Nejraději si dá s tátou 
utopence a panáka domácí pálenky.

OČIMA AUTORKY
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jsem skoro nemohla jít, hlava vysílala signál, 
že mám přestat. Byli to právě rodiče, kteří 
mi v telefonu řekli, že už to nemůžu vzdát, 
že zkrátka mám jít dál. Jenom díky nim jsem 
došla do cíle. Když jsem přijela zpátky, hned 
jsem je objala. Byli samozřejmě rádi, že jsem 
dodržela slib a vrátila se jim domů živá, 
zdravá a šťastná. 

Kolik věcí si s sebou člověk potřebuje vzít 
na šestiměsíční cestu?
Hodně. Jenže postupem času člověk zjistí, 
že toho potřebuje ve skutečnosti strašně 
málo. Jeden cestovatel mi kdysi řekl, že si 
s sebou každý z nás neseme svůj batoh plný 
trápení, který postupem cesty odlehčujeme. 
Pochopila jsem, že si na zádech nesu hlavně 
svou bolest a přetvářku.  

Můžeš být konkrétnější? Prý sis s sebou 
do hor přibalila i taštičku s malovátky…
Nikdy jsem nebyla na tak dlouhé cestě, 
takže jsem si zabalila jak užitečné věci, tak 
naprosté ptákoviny jako make-up, rtěn-
ku, řasenku, krém proti vráskám kolem 
očí, slivovici a taky šaty, aby mi to slušelo. 
Dodneška nevím, komu jsem se tam chtěla 
líbit. Měla jsem sladěné i módní doplňky, 
třeba náušnice. Proto jsem pak v horách 
měla pocit, že na zádech nenesu batoh, ale 
krávu. Postupem času mi došlo, že všechny 
ty šminky měly jen zakrýt mou bolest. 

Když ses poprvé ocitla sama v americké 
divočině, tušila jsi už, co všechno budeš 
muset překonat? 
Říkala jsem si, kam jsem to proboha vlezla? 

Vždyť smrdím jako dveře od chlíva a moje 
nohy plesniví. To byly v kostce mé první dny. 
Potom jsem měla pocit, že už nemůžu, že 
nic nemá smysl. Proč je přede mnou zase 
další kopec? Proč mi slezla kůže z prstu?… 
Ale začas jsem si přestala stěžovat a začala 
přírodu poslouchat. 

Jak jsi řešila při cestě své zdravotní pro-
blémy?
Všechno bylo v pohodě. Opadl totiž strach 
z civilizace, že se mi stane trapná situace 
na veřejnosti a lidé se mi 
zase budou smát. Tady 
jsem prostě zaběhla 
za keř. Horší to bylo 
s vodou, musela jsem 
jí nosit větší množství 
kvůli hygieně. Měla jsem 
strach i z dehydrata-
ce. Musím přiznat, že 
na začátku cesty se můj 
zdravotní stav zhoršil, 
jedla jsem totiž jídlo 
s alergeny. První měsíc jsem doslova pro-
plakala, ale pak jsem začala poslouchat své 
tělo. Když jsem měla hlad, hned jsem jedla. 
Když jsem byla unavená, spala jsem. A moje 
střeva začala šlapat jako hodinky. Soustředi-
la jsem se na jedinou věc: přežít!

Uprostřed divoké přírody asi člověka po-
tká ledacos. Kdy jsi měla největší strach? 
Šlo ti někdy o život?
Dvakrát. Jednou v noci mě vysoko v horách 
chytla sněhová bouřka. Byla jsem sama, 
všechno jsem měla mokré, protože ce-

lou noc sněžilo, a neviděla jsem na cestu. 
Do civilizace jsem to měla asi čtyři dny, takže 
jsem musela jít dál. Jenže jsem spadla a ošk-
livě si pochroumala koleno. Následující noc 
teploty spadly pod nulu a já si musela leh-
nout do mokrého péřového spacáku. Ráno 
jsem se probudila s omrzlinami. Podruhé to 
bylo snad ještě horší. Takhle k večeru jsem 
si svítila čelovkou, a když jsem zvedla hlavu, 
přede mnou zářily dvě velké oči. Myslela 
jsem si, že je to medvěd. Ale zvíře se přiblížilo 
a já poznala, že mám co do činění s pumou. 

Co jsi udělala? 
Zvedla jsem ruce a začala 
křičet, abych dala naje-
vo, že jsem větší. Jenže 
puma začala kolem mě 
obcházet dokola. Věděla 
jsem, že jí nesmím uká-
zat krk a záda, protože 
bych jí dala šanci po mně 
skočit. Celou dobu jsem 
se točila s ní. Nakonec 

odběhla. Myslím, že vycítila moji sílu. Ale 
jedna paní mi říkala, že to asi bylo tím mým 
silným zápachem, prostě že na mě puma 
neměla chuť.

Kromě fyzické bolesti spojené s náročným 
terénem i s extrémními podmínkami ses 
musela umět vypořádat se samotou. Co 
se člověku honí celé dny hlavou?
Ta samota hodně bolela, ale zároveň byla 
léčivá. Došlo to tak daleko, že jsem se začala 
bavit i s turistickými hůlkami a flirtovala se 
spacákem. Uvědomila jsem si, že v předcho-

KDYŽ JSEM 
PŘILETĚLA DOMŮ, 

MĚLA JSEM OD TATÍNKA 
NALOŽENÝCH 10 LITRŮ 
DOMÁCÍCH UTOPENCŮ.

PACIFICKÁ 
HŘEBENOVKA
Dálková turistická trasa 
Pacific Crest Trail vede 
přes pohoří Sierra Navada 
a Cascade Range. Na jihu 
cesta začíná na hranici 
s Mexikem a končí na se-
veru u Britské Kolumbie 
v Kanadě. Stezka protíná 
americké státy Kalifornie, 
Oregon a Washington.  
Je dlouhá 4 286 kilome-
trů, vede přes sedm ná-
rodních parků a 25 lesů. 
Z téměř nulové nadmoř-
ské výšky se vyšplhá  
až do úrovně přes  
4 000 metrů nad mořem. 
Údajně trasu dokáže ujít 
pouze desetina cesto-
vatelů.
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zím životě jsem sama být neuměla, obklopo-
vala mě hudba, film, reklama, hluk velkoměs-
ta. Ale tu a tam jsem na trase potkala další 
lidi a ti mi pomáhali. Třeba skupinka pacientů 
s roztroušenou sklerózou. Strávila jsem s nimi 
pár dní a došlo mi, že svoje střevní problémy 
možná beru až příliš vážně, že lidé mají mno-
hem trnitější osudy a nestěžují si. 

Podle statistik většina cestovatelů Paci-
fickou hřebenovku nedokončí. Ty ses ale 
nevzdala a došla až na konec, na hranice 
s Kanadou. To jsi musela být v totální 
euforii… 
Brečela jsem, protože mi to bylo líto. Celých 
pět měsíců jsem se těšila na postel a spr-

POSLEDNÍCH 
400 KILOMETRŮ 
UŽ JSEM SKORO 
NEMOHLA JÍT, 

HLAVA VYSÍLALA 
SIGNÁL, ŽE MÁM 

PŘESTAT.

chu. Jenže pár hodin před cílem mě přepadl 
strach a začala jsem se sama sebe ptát: Co 
když se moje zdraví vrátí do starých kolejí? 
Současně jsem věděla, že potřebuju být 
silná, abych se postavila svým vnitřním 
démonům. 

Jak se změnil tvůj život po návratu? Pře-
staly tvoje zdravotní problémy?
Nemohu říct, že jsem se uzdravila úplně. Ale 
lékaři mi řekli, že se můj zdravotní stav zlep-
šil o 80 procent. A to už je pořádná porce! 
Především se mi ale dostala do rovnováhy 
psychika. Pro mě je výhra, že můžu beze 
strachu jít po ulici nebo jet autobusem, aniž 
bych myslela na to, kde je nejbližší záchod. 

Po hřebenovce jsi začala objíždět republi-
ku s přednáškami a napsala knihu… 
Po návratu se mi ozvalo pár lidí a najednou 
koukám, že přednáším po celé republice. Ne-
bylo to jednoduché se takhle otevřít veřej-
nosti. Přece jenom mluvím o věci, za kterou 
se hodně lidí stydí. Přesvědčuji ostatní, že by 
měli o svých problémech mluvit s rodinou 
a nebát se toho, věřit si. Po přednáškách 
za mnou také chodili lidi a pořád se ptali 
na knížku, až jsem to zkusila. Psaní mi trvalo 
rok. Doufám, že Moje Pacifická hřebenovka 
rozdává radost. 

Dnes vedeš online noviny, kde píšeš  
o pozitivních tématech. Byl to tvůj nápad?
Mým snem bylo vytvořit zpravodajství,  
které přinese pozitivní pohled na svět  
(Nadhled.info - poznámka red.). Vždyť negativ-
ních zpráv máme v Česku víc než dost, tak 
jsem chtěla do toho vnést trochu rovnováhy. 
Vznikl tak prostor, kam lidé 
mohou přijít beze strachu, 
že na ně budou útočit samé 
reklamy. Chci, aby po přečte-
ní našich článků lidé odchá-
zeli s úsměvem, dobrou ná-
ladou a pocitem, že na světě 
je přece jenom dobře. Ale 
nepřinášíme jen vyloženě 
pozitivní zprávy, nicméně se 
díváme na události kolem 
nás s nadhledem. 

Jaké plány máš  
do budoucna?
Chci být hlavně zdravá a šťastná. 

Bude ti třicet. To je věk, kdy ženy řeší, zda 
se usadit a mít rodinu. Jak to máš ty? 
O rodině samozřejmě přemýšlím. Děti miluji 
a moc bych si je přála. Momentálně ale 
pracuji sama na sobě, musím si dořešit svoje 

komplexy, abych si je pak nevybíjela na svých 
dětech. Naštěstí mám doma úžasnou pod-
poru od rodičů. 

Jací jsou podle tebe Češi cestovatelé?
Naše cestovatelská rodina je skvělá a jsem 
moc ráda, že jsem ji mohla poznat. Když 
jezdíte po světě, poznáváte další kultury, jiné 
státy, tak si mnohokrát uvědomíte, že Česko 

je úžasná země a že doma 
je doma. Takže cestuji ráda, 
ale ještě raději se vracím 
domů. 

Myslíš, že si umíme v těž-
kých časech pomáhat?
Žijeme ve zvláštní době. 
Všude kolem nás vládne 
stres, spěch, nervozita, 
reklama, tlaky médií, 
internet, nové technolo-
gie. Občas mi z toho jde 
mráz po zádech. Letos 
se ale vše změnilo, přišla 

nová, zákeřná nemoc. Mám pocit, že se 
v nás zase probudila lidskost, empatie, 
soucit, starostlivost a pomoc. Když se vláda 
omlouvala za nedostatek roušek, lidé to 
vzali do svých rukou a celé Česko je začalo 
doma šít. Pocítila jsem, že Češi jako národ 
mají neobyčejnou sílu.  ▪

MONIKA BENEŠOVÁ (29) 
Pochází z Nového Města na Moravě, 
kde žije dodnes. Vystudovala žurnalis-
tiku a několik let pracovala v Praze jako 
novinářka. V dětství se věnovala tanci 
a tenisu. S rodiči často podnikala výlety 
po Česku. Poté, co se u ní objevila  
Crohnova nemoc, celiakie a aler-
gie na některé potraviny, absolvovala 
pouť ze Santiaga de Compostela. Ta ji 
měla připravit na jednu z nejobtížnějších 
pěších túr světa. Po návratu napsala kni-
hu Moje Pacifická hřebenovka. Je amba-
sadorkou projektu Nenech to být, který 
pomáhá v boji proti šikaně a vylučování 
z kolektivu na školách. Vede zpravodaj-
ský portál Nadhled.info, ve kterém se 
snaží o pozitivní pohled na svět.
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Sládek a Havel  
Během pietního aktu k 75. výročí vzniku  

Československa přišel k pomníku sv. Václava položit 
kytici i prezident Václav Havel. Před ním tam byla 

demonstrace a oslava výročí Sdružení pro republiku 
– Republikánské strany Československa poslance 

Miroslava Sládka. Je ironií osudu, že právě Slád-
kovo uvěznění (držení ve vazbě) v roce 1998 

umožnilo o jeden hlas znovuzvolení 
Havla do prezidentského 

úřadu.

12 DIVOKÉ 
DEVADESÁTKY

OBJEKTIVEM 
JAROSLAVA KUČERY

Nový stát, nový začátek, nové fenomény. Rok 1993 možná mohl vypadat jako déjà vu, protože hned v únoru v čele 
České republiky stanul „staronový“ prezident Václav Havel a Vladimír Mečiar s Václavem Klausem se znovu setkali 
v brněnské vile Tugendhat, aby právně a územně rozdělené státy vypořádali majetkově. Řada věcí byla ale úplně nová. 
Občané ČR si od února museli zvyknout na kolkované bankovky, které byly každodenním symbolem toho, že teď už 
„jedeme každý za své“. Symbolem doby byli též svědci Jehovovi, kteří uspořádali velkolepé přijímání nových členů 
na Strahově. Méně oduševněle, zato však hlasitěji o sobě dávali vědět příznivci „republikánů“, tedy krajně pravicové 
politické strany SPR-RSČ v čele s Miroslavem Sládkem. V červnu do pražských a středočeských domácností vstoupil 
další fenomén – první soukromá televize. Začala doba komerčních médií, ale o tom až příště.

Prásknutý práskač
V září jsem fotil v Jiřetíně pod Jedlovou Svatojiřetínskou pouť, na kterou se sjeli 
všelijací prodavači doma vyrobených výtvorů. Pán na snímku vyráběl ze dřeva větrné 
mlýny a lampičky a hrdě je vystavoval na kapotě svého trabanta. Když jsem tuto 
fotku z cyklu Sudety vystavil v galerii G4 v Chebu v roce 1995, kdosi mi do knihy hostů 
o tomto pánovi napsal nelichotivý text ve smyslu, že to je známý udavač a pěkná svi-
ně, pomocník Veřejné bezpečnosti a že udával v okolí trampy. A ještě mi tam připsal 
jeho jméno a bydliště. 

Přijímání místo spartakiády 
Na konci července se konal sjezd svědků Jehovových a na pořadu bylo také při-
jímání nových členů. Na strahovském stadionu bylo plno a ve velkém bazénu 
byli křtěni všichni uchazeči o členství v tomto náboženském uskupení. Téhož 
roku také jehovisti dostali oficiální registraci od České republiky. 



OBNOVENÍ ČESKÉ 

STÁTNOSTI

1993
?

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

Pro nejbližší čísla 
magazínu vyhlašujeme 
následující témata:

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

č. 7/2020
1995
NESNESITELNÁ  
LEHKOST ŽITÍ  
V KAPITALISMU
uzávěrka zaslání 17. června 2020

FOTOSOUTĚŽ
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Pavel Bilík

DO VYSOKÝCH TATER  
UŽ JAKO DO CIZINY
Na Slovensko jsme jezdili pravidelně a rádi. Byla to sice 
dovolená tuzemská, ale když jsme si vybrali Vysoké Tatry, 
byli jsme ve velehorách. Obvykle jsme ráno vyrazili, 
zdolali pořádný kopec a do večera jsme byli zase zpátky 
v hotelu. Výlety jsme zvládali i s dětmi. Po roce 1993 
to už byla cizina. Ale pořád jsme mohli obdivovat ostré 
štíty hor, malebné doliny a údolí, plesa, jezera, vodopády 
i zdejší horské chaty.

Josef Volfík

PARTE Z KARLÍNA
Když končilo Československo, mnoho lidí se s tím 
nemohlo smířit. Vyrobil jsem proto několik protest-
ních triček a kalendáře. Už mi žádné nezbyly, i když 
původní šablonu jsem ještě našel.  Zůstalo mi však 
parte, které jsem si nechal tisknout v Karlíně. Ráno  
1. ledna 1993 bylo po všem. 

Dagmar Komárková

DAR ŽIVOTA 
JE NAD VŠECHNY UDÁLOSTI
Na fotografii je naše dcera Alice, která se narodila v době, 
kdy jedna republika končila a druhá začínala. Jak vidíte, 
společnost v postýlce jí dělá oblíbená hračka v podobě 
vodníčka. Politické události kolem nás jsme sice vnímali, 
ale nic se nemohlo vyrovnat daru života. 



www.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbody

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 

CDPV_CD_Body_2020_215x270_v01.indd   1 14/11/2019   08:52



CESTOVÁNÍ
PO ČR
STŘEDNÍ 
MORAVA

Oblast mezi Českou Třebovou 
a Olomoucí patří díky železniční 
dopravě mezi velmi dobře 
dostupná místa pro výletníky. 
Když se zde stavěl koridor, došlo 
v řadě úseků k narovnání trati 
a vybudování nových tunelů. 
Původní drážní těleso slouží nyní 
jako cyklostezka. Na pozadí snímku 
můžete vidět hřeben Jeseníků 
i město Zábřeh. V souvislosti se 
75. výročím konce druhé světové 
války v Evropě se možná hodí 
uvést, že trať na fotografii vedla 
od října 1938 do května 1945 
po říšskoněmeckém území. 

15
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NAŠE MĚSTA

TEXT: TOMÁŠ REZEK,  FOTO: TIC ZÁBŘEH

Na nádraží v Zábřehu na Moravě vítá cestující socha tělnatého muže. A to ne ledajakého. Jde o pomník místnímu rodákovi 
Janu Welzlovi, polárnímu cestovateli, dobrodruhovi a skvělému vypravěči. U nádraží taky začíná Welzlova stezka, která 
propojuje nejzajímavější místa ve městě.

KŘÍŽEM KRÁŽEM ZÁBŘEHEM 

PO STOPÁCH DOBRODRUHA

Když Jan Eskymo Welzl odjížděl v červnu 
1929 vlakem ze Zábřehu na Moravě, 

věděl, že už se do rodného města nepodívá. 
Z přijetí v Československu měl zvláštní po-
city. Mnozí mu totiž jeho vyprávění o sever-
ních ruských pustinách nevěřili a někteří se 
i posmívali. Toužil se vrátit zpět na Novosi-
biřské ostrovy, kde prožil bezmála třicet let 

a kde si ho místní považovali. Sovětská vláda 
mu ale návrat na arktické souostroví nepo-
volila, a tak se nakonec usadil v kanadském 
městečku Dawson City. Tam také v roce 
1948 ve věku 80 let zemřel. Jeho poutavé 
historky ze života na dalekém severu zpraco-
vali do několika knih Rudolf Těsnohlídek 
a Edvard Valenta s Bedřichem Golombkem. 
Neobyčejnému životu Jana Eskyma Welzla 
je věnovaná i nová expozice v zábřežském 
muzeu.

Od nádraží po Welzlově stezce
K muzeu se můžete vydat od nádraží po na-
učné Welzlově stezce, jejíž první zastavení 
najdete za parkovištěm u přechodu pro 
chodce. Trasa stezky vede městskou zelení 
do historického centra města. U zámku, kde 
dnes sídlí městský úřad, objevíte recesistic-
kou pamětní desku připomínající setkání 
dvou cestovatelů – Jana Eskyma Welzla 
a Járy Cimrmana. Zámeckou branou pro-
jdete na Masarykovo náměstí. Tomu kromě 
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OČIMA RODÁKA

Ať už se chystáte do Zábřehu odkudkoli, 
nejvýhodnější vlakové spojení si snadno 
vyhledáte na www.cd.cz nebo v bezplat-
né mobilní aplikaci Můj vlak. Pokud dojde 
ke zrušení preventivních opatření kvůli 
šíření koronaviru, můžete na zábřežském 
nádraží opět využít služeb půjčovny kol 
ČD Bike. Podmínky výpůjčky, ceny půjčov-
ného a další informace najdete na 
www.cd.cz/cdbike.

VLAKEM 
DO ZÁBŘEHU NA MORAVĚ 

Pokud se mě zeptáte 
na nejzajímavější zážitek 

spojený se Zábřehem na Mo-
ravě, bude to bezesporu oka-
mžik mého zrození. Sice od-
tud pocházím, ale hádám, že 
jsem zde prožila sotva několik 
dní. Všechny okolní porodnice 
byly tehdy plné, a tak sem 
maminka putovala narychlo 
z Litovle. Zábřeh jsem ovšem 
často vídala z oken vlaku. 
Za studií jsem totiž jezdívala 
pravidelně z Velké Bystřice 
do Prahy a dodnes si vybavuji 
obří sila s reklamou na sunar, 
podle kterých jsem poznala, 
že už se blížím domů. Mimo-
chodem předpokládám, že 
i já jsem na zdejším sunaru 
vyrostla, a proto jsem asi tak 
zdatná a otužilá.

Návštěvníkům Zábřehu 
zblízka i zdaleka bych určitě 
doporučila rodinnou Bezchle-
bovu konzervárnu Via Delicia, 

která zavařuje marmelády 
a vyrábí paštiky radost po-
hledět i ochutnat. Také jsem 

slyšela slova chvály o míst-
ním pivovaru Welzl. A protože 
miluju chůzi a vůbec pohyb 
na zdravém vzduchu, rozhod-
ně bych nevynechala okruh 
kolem zříceniny Brníčko se 
zastávkou na místní ovčí far-
mě. Až zase jednou vyrazím 
na túru po Jeseníkách, ráda 
bych to spojila s návštěvou 
Zábřehu a pořádně si ho pro-
šla, dlužím mu to. Na Moravu 
ovšem jezdím často. Vždyť 
odtud pocházím, mám tady 
kořeny i rodinu a mám ten 
kraj opravdu ráda. A kdykoli 
překročím hranice Čech, 
s rozkoší znovu přehazuji 
do měkkého moravského 
dialektu. A slyšet znovu 
hanáčtinu, to je pro mě čiré 
štěstí.

mariánského sloupu a kostela sv. Bartolo-
měje dominuje starobylý dům Pod Pod-
loubím. V jeho otevřeném mázhauzu kdysi 
prodávala Welzlova matka, dnes v domě sídlí 
zábřežské muzeum s obnovenou expozicí 
o nejslavnějším rodákovi. Součástí prohlíd-
ky je také projekce unikátního filmového 
záznamu s J. E. Welzlem, který byl natočen 
v Brně roku 1929.

Cestou nepokořených po žluté
Městem prochází několik značených turis-
tických tras. Od nádraží v Zábřehu se taky 
můžete vydat po žluté turistické značce 
Cestou nepokořených. Dostanete se po ní 
přes Drozdov až na vrch Lázek (asi 20 km). 
Cesta propojuje místa spojená s protifaši-
stickým odbojem za druhé světové války. 
V tehdy převážně německém Zábřehu 

působila od roku 1941 odbojová skupina Ná-
rodní sdružení československých vlastenců 
a do záškodnické činnosti se zapojilo i devět 
partyzánských skupin z okolí. U Drozdova 
natrefíte na partyzánský bunkr z roku 1944. 
Na kopci u Drozdovské Pily objevíte pomník, 
který připomíná zastřelení učitele Jana 
Háječka, velitele odbojové skupiny. Pod Láz-
kem se na místě nemilosrdné popravy otce 
a syna Kesselgruberových a hajného Bartoše 
nachází další památník.

Pěšky nebo na kole ke skanzenu
Chcete se vyhnout centru města a raději 
se vydat do přírody? Pak se od zábřežského 
evangelického kostela, kde je druhé zasta-
vení Welzlovy stezky, vydejte vlevo po lávce 
přes řeku a pokračujte dál po modré značce. 
Zanedlouho narazíte u opuštěného lomu 
na první zastavení naučné stezky Údolím 
Moravské Sázavy. Dovede vás k Šubrtově 
kapli, u níž prý došlo k několika zázračným 
uzdravením. Stezku z velké části kopí-
ruje trasa modré turistické značky. Po ní 
dojdete do Lupěného, kde nedaleko vlakové 
zastávky začíná další naučná stezka. Vede 
po bývalé železniční trati a její součástí 
je skanzen s parní lokomotivou. Jde také 
o oblíbenou cyklostezku, která je součás-
tí regionální cyklotrasy č. 6232. Po ní se 
pěšky nebo na kole dostanete až k nádraží 
v Hoštejně, odkud vás vlak doveze zpět 
domů. ▪

ROZHODNĚ BYCH 
NEVYNECHALA 
OKRUH KOLEM 

ZŘÍCENINY 
BRNÍČKO SE 
ZASTÁVKOU 

NA MÍSTNÍ OVČÍ 
FARMĚ.

Sára Saudková
Věnuje se umělecké fotografii, zejména 
černobílým aktům. Veřejnost ji původně 
znala jako dlouholetou manažerku 
a družku Jana Saudka, později se 
však osamostatnila, našla si svůj styl 
a prosadila se doma i v zahraničí. Píše 
též knihy pro děti (pohádky) i pro dospělé 
(detektivní příběhy a milostné thrillery). 
V minulosti pracovala i jako moderátorka 
v televizi. Vystudovala Vysokou školu 
ekonomickou v Praze. Vychovává čtyři 
děti. Narodila se v roce 1967 v Zábřehu.
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Majestátní masiv Hrubého Jeseníku lze během jízdy vlakem přes Zábřeh na Moravě 
celkem snadno zahlédnout.  Bystrému oku za dobré viditelnosti neunikne ani blyštivý 
vrcholek Pradědu. Existuje však i klidnější možnost, jak si panorama nejvyšších 
moravských hor vychutnat. Když v Zábřehu přestoupíte na vlak do Bludova.

Při prvním pohledu na mapu mi Bludov 
připomněl Přerov. K takovému závěru je 

však nutné být trochu praštěný kolejnicí, ne-
boť ona podobnost vychází pouze z podob-
ného situování spojnice dvou železničních 
tratí. Normálního člověka by takové připo-
dobnění jistě nenapadlo. Třeba už jen proto, 
že zatímco Přerov je celkem velké průmyslo-
vé město stojící převážně mezi nekonečnými 
lány úrodné Hané, Bludov je naopak poklid-
né lázeňské městečko v podhůří Jeseníků. 
Ať tak či onak, jedno je zřejmé – do Bludova 
je ideální cesta vlakem. Ze Zábřehu na Mo-
ravě, potažmo Olomouce a Nezamyslic, 

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Výška:  363 m n. m.

Výhled:  Jeseníky, 
 Hanušovická vrchovina

Vrchol:  travnatý kopec s rozhlednou

Nejbližší žst.:  Bludov

Výstup:  snadný

sem v pravidelném taktu zajíždějí moderní 
jednotky RegioPanter. Dále pak pokračují 
do Koutů nad Desnou, odkud se dá sedač-
kovou lanovkou vystoupat k horní nádrži 
přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Ta už 
cílem našeho putování byla, zmiňuji ji však 
záměrně, neboť Dlouhé stráně jsou součástí 
panoramatu, které nabízí rozhledna Brusná 
– cíl tohoto putování.

Rozhledna postavená mezi lety 2014 
a 2015 stojí na trase místní naučné stezky. 
Začátek i konec výletního okruhu se nachází 
v zámeckém parku, vstoupit do něj však 
samozřejmě můžete i přímo z bludovského 

Bludov ChocholíkHáj Černá stráň

LOV PANORAMAT NA BRUSNÉ
TEXT: MICHAL MÁLEK, FOTO: TOMÁŠ SCHŮREK
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nádraží. K rozhledně to pak máte slabou 
čtvrthodinku pohodové chůze. 

Výhled z nevelkého kopce Brusná byl 
díky absenci stromů vždy dobrým místem 
pro neomezené rozhledy do kraje. Svého 
času zde i stávala dřevěná triangulační věž, 
využívaná i jako vyhlídka. V roce 1955 však 
byla zrušena. Myšlenka na výstavbu nové 
rozhledny vyplynula během vzniku naučné 

stezky Bludovské stráně po roce 2000. Cílem 
bylo kromě jiného zatraktivnění vycházkové 
trasy pro širší veřejnost. Zdárného dokonče-
ní a zpřístupnění se stavba dočkala až v roce 
2015. Stavba kombinující tradiční dřevěnou 
konstrukci s ocelovým schodištěm svým 
pojetím trochu připomíná mysliveckou kaza-
telnu. Pro lovy beze zbraní je volně přístupná 
po celý rok a návštěvníkům nabízí nejen 

Z Prahy 
expresy a vlaky EC s přestupem 
v Zábřehu na Moravě

Z Brna 
rychlíkem s přestupem  
v Zábřehu na Moravě

Z Olomouce 
přímým osobním vlakem

VLAKEM DO BLUDOVA

Šumperk Praděd Břidličná horaDlouhé stráněČervená hora Kamenný vrch Dolní Studénky

panorama Hrubého Jeseníku, ale i Bludov, 
Zábřeh či Mohelnici. 

Vracet se po vyhlídce hned zpět na vlak 
by samozřejmě byla hloupost. Minimálně 
si tedy projděte celý okruh naučné stezky. 
A kdo má toulavější boty, může se vydat 
třeba až do Šumperka. O této stezce se už 
ale více dočtete v rubrice Poznej Česko pěšky 
na následující dvoustraně. ▪

VÝŠKOVÝ PROFIL

292 m n. m.

Bludovrozhledna BrusnáBludov žst.

303 m n. m.

363 m n. m.
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Ocitáme se v kraji, kde se střetává rovinaté údolí řeky Moravy s hornatou krajinou Jeseníků. V severním koutě úrodné oblasti zvané 
Haná leží obec Bludov, která se turistům může pochlubit lázněmi, kuriózním dětským Pradědovým muzeem a dvěma rozhlednami 
v blízkém okolí. Právě Bludov bude výchozím místem společného výletu, který zakončíme v Šumperku, městě zapsaném do historie 
nechvalně proslulými inkvizičními procesy, označovanými také jako hony na čarodějnice.

PROCHÁZKA PO KRAJI, 
KDE PROBÍHALY HONY NA ČARODĚJNICE

POZNEJ ČESKO PĚŠKY

Posezení u zámku 
Pokračujeme po cyklostezce č. 4 k zámku 
Bludov. Objekt ve tvaru písmene U pochá-
zí ze 17. století. V současnosti se nachází 
v soukromém vlastnictví a je veřejnosti 
nepřístupný. Některé části jsou příležitostně 
využívány pro společenské a kulturní akce 
jako například svatby či koncerty. Ještě před 
ním míjíme u zámecké zahrady několik 
skleníků včetně budovy s prosklenou jižní 
stěnou. Jde o zimní zahradu, zámeckou 

oranžerii, kterou společně s malým obchůd-
kem s dřevinami a sazenicemi provozuje 
společnost Obecní lesy Bludov. Můžeme zde 
v krásném prostředí malé tropické zahrady 
posedět u kávy a drobného občerstvení pod 
vzrostlými exotickými dřevinami, jako jsou 
banánovníky či strelície. Samotná zámec-
ká zahrada je rovněž přístupná. Roste v ní 
několik chráněných památných stromů, 
konkrétně dva duby letní a lípa velkolistá 
s obvodem kmene přes sedm metrů. 

Pradědovo dětské muzeum 
Dále budeme pokračovat po červené značce 
třídou Adolfa Kašpara kolem pomníku to-
hoto českého malíře a ilustrátora, bludov-
ského rodáka, jenž svými kresbami ozdobil 
například slavnou Babičku Boženy Němco-
vé. O pár metrů dál se nachází infocentrum 
a Pradědovo dětské muzeum, určené přede-

TEXT: VÁCLAV LOPATA,  FOTO: PETRA KRSOVÁ

Muzeum 
čarodějnických procesů

Vlastivědné muzeum

rozhledna Háj
kostel Božího těla

Pradědovo 
dětské muzeum

zámek Bludov

rozhledna Brusná

žst. Šumperk

žst. Bludov

DÉLKA 
TRASY 
11 KM

Od železniční stanice Bludov se necháme 
vést žlutou turistickou značkou doleva 

a strmě do svahu. Na jeho vrcholu nás čeká 
volně přístupná rozhledna Brusná. Nachá-
zíme se jen o 71 metrů výše oproti nádraží, 
nicméně získáme naprosto fantastický 
kruhový rozhled. Značka nás posléze zavede 
na okraj Bludova, kde se na hlavní silnici 
stáčí vpravo zpět k železnici a zároveň pro-
chází, současně se 4,5 km dlouhou naučnou 
stezkou, svahem zvaným Bludovská stráň. 

Zámek Bludov Zámecká oranžerie, Bludov
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PROCHÁZKA PO KRAJI, 
KDE PROBÍHALY HONY NA ČARODĚJNICE

Z Prahy nebo z Ostravy
dálkovými vlaky s přestupem 
ve stanici Zábřeh na Moravě

Z Brna
rychlíkem s přestupem 
ve stanicích Česká Třebová a/nebo 
Zábřeh na Moravě

VLAKEM DO BLUDOVA

vším rodinám. Dospělým nabízí oddychová 
místa pro čtení a občerstvení, potomci se 
mohou realizovat v dětské vesničce o patro 
výš. Hernu tvoří chaloupky, z nichž každá 
představuje jinou lidskou profesi. A tak zde 
najdeme prádelnu U Mydlinky, hostinec 
U krále Richarda a další. Naučné tabule 
děcka seznámí s kulinářskými specialitami, 
přírodou a historií Jesenicka, k dispozici je 
také venkovní přírodní hřiště s vybavením.

Křížová cesta 
Červená značka nás zavede dál kolem koste-
la svatého Jiří do severní části obce, kterou 
zdobí několik zachovalých roubenek. Ná-
sleduje stoupání do sedla mezi vrchy Baba 
a Háj, ke kostelu Božího těla, jehož historie 
sahá až do 14. století. Po jeho obvodu je 
do tvaru čtverce rozmístěno čtrnáct tříme-
trových betonových zastavení s obrázky 

A DOMA TO ZNÁTE?

Do Prahy
za českými granáty

Polským 
Kladskem
po stopách babičky 
Boženy Němcové

Nejmohutnější
trnovník akát

v Česku

Pohled na Šluknov
z nové vyhlídkové terasy

Kolem Růžové úbočím 
„Růžáku“
Bizarní technická 

památka stojí v Náměšti

Po Rabasově 
cestě

NaCestu s Toulavou 
kamerou České televize

Zámek Hradiště 
Sídlo lidumila Hanuše 

Krakovského z Kolowrat

Rodištěm legend 
českého fi lmu

bratrů 
Lipských

Po Čechách, Moravě a Slezsku
i blízkém příhraničí

2020 / 5 • 4. ročník • cena 50 Kč

Do Prahy Pohled na Šluknov NaCestu s Toulavou 
kamerou České televize

Podbořanský RohozecPodbořanský RohozecPodbořanský Rohozec
MALEBNÁ ZOO

Na Hrádečku v jihočeské Horní Pěně
Podbořanský Rohozec

živá oáza na úpatí Doupovských hor
Podbořanský Rohozec

živá oáza na úpatí Doupovských hor
Podbořanský RohozecPodbořanský Rohozec

Na Hrádečku v jihočeské Horní Pěně
Podbořanský Rohozec

Na Hrádečku v jihočeské Horní Pěně
Podbořanský RohozecPoradíme Vám výlety do zajímavých 

míst, kde budete téměř sami!

2020 / 5 • 4. ročník • cena 50 Kč

Tipy od NaCestu 
s Miroslavem Táborským 
na Rádiu BLANÍK

Tipy od NaCestu 
s Miroslavem Táborským 

Rádiu BLANÍK

Tipy od NaCestu 
s Miroslavem Táborským 
na Rádiu BLANÍKna na na Rádiu BLANÍKRádiu BLANÍKRádiu BLANÍK

Setkání se čtenáři NaCestu 
v Hlízově se překládá na 5. září!
Setkání se čtenáři NaCestu Setkání se čtenáři NaCestu Setkání se čtenáři NaCestu 
v Hlízově se překládá na 5. září!v Hlízově se překládá na 5. září!
Setkání se čtenáři NaCestu 
v Hlízově se překládá na 5. září!

NaCestu 5_2020.indd   1 17.04.2020   15:34

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

zpodobňujícími utrpení Ježíše Krista během 
jeho poslední pouti na horu Golgotu. Křížo-
vou cestu původně tvořily dřevěné sloupky 
s obrazy, současné betonové je nahradily 
v roce 1908. Celý areál ukrytý pod klenbou 
mohutných listnáčů působí téměř magic-
ky. Doplňuje jej ještě kaplička, z jejíž boční 
stěny vytéká pramen.

Rozhledna Háj
Po prohlídce křížové cesty se pustíme 
po zelené do strmého stoupání. Dalším 
cílem je totiž vrchol zvaný Háj. Než staneme 
před stejnojmennou rozhlednou, musíme 
na vzdálenosti 1,2 km překonat téměř  
200 výškových metrů, nicméně poté přijde 
odměna v podobě kruhového výhledu 
na panorama Jeseníků, Králický Sněžník, 
Šumperk a širé okolí. Původní věž shořela 
v roce 1966. Ta současná, 24 metrů vysoká 
dřevěná stavba z mohutných trámů, ji 
nahradila až o třicet let později. Tím se vrch 
Háj stal znovu atraktivním turistickým 
cílem. Vyhlídkový ochoz je prosklený, takže 
se odtud můžeme v pohodlí kochat výhledy 
i za nepříznivého počasí. V místě je zajištěn 
prodej drobného občerstvení, suvenýrů 
nebo turistických známek.

A už je tu Šumperk
Poslední zastávka nás čeká v historickém 
jádru Šumperka. Obdivovatelé výhledů jistě 
využijí příležitosti a vystoupají na ochoz 
věže zdejší impozantní budovy radnice. 
Poté doporučíme odbočit u kostela svatého 
Jana Křtitele doleva. Dostaneme se tak 
ke třem objektům, které bychom neměli 
minout. Prvním je šumperský renesanční 
zámek z přelomu 15. a 16. století, který nyní 
využívá Střední škola železniční, technická 

a služeb. Za ním spatříme kostel Zvěstování 
Panny Marie a nápadný Geschaderův dům, 
kde je umístěná expozice věnovaná neblaze 
proslulým inkvizičním procesům z let 1679 
až 1694. Kdysi žila v budově rodina Heinri-
cha Peschkeho. On a jeho žena se stali nej-
statečnějšími oběťmi šíleného inkvizitora 
Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu. 

Zdokumentované tragické období 
dějin Jesenicka svým rozsahem, brutalitou 
i počtem obětí snad nemá jinde ve střední 
Evropě obdoby. Návštěva Geschaderova 
domu tak zanechá v každém hluboký záži-
tek. Možná si vybavíte i slavný film Kladivo 
na čarodějnice od režiséra Otakara Vávry. 
Než dorazíte do cíle na vlakové nádraží, 
možná vás ještě kousek před ním zláká 
k návštěvě Vlastivědné muzeum věnované 
historii a přírodě Šumperska. Přejeme poho-
dlnou cestu domů. ▪

Pradědovo muzeum, Bludov

Studánka u křížové cesty Božího těla Rozhledna Háj Expozice čarodějnických procesů
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Když si v roce 1885 nechal lanškrounský rodák a podnikatel Rudolf Emil Langer  
postavit rodinnou vilu, rozhodně nepředpokládal, že jednou bude jeho dům a k němu 
přilehlá zlatnická dílna sloužit k produkci statků výhradně kulturních. Dnešní centrum 
L’ART snadno najdete. Je totiž situované v docházkové vzdálenosti od centra a zároveň 
v blízkosti vlakového i autobusového nádraží.

Původně neorenesanční vila byla po 
druhé světové válce upravena na  

tzv. společenský dům. Ten se stal zejména 
v 60. a 70. letech významným místem setká-
vání lidí při produkci tehdy velmi populárních 
hudebních skupin. Potom ale objekt chátral. 
Navíc od začátku 90. let byla kultura, na roz-
díl třeba od sportu, ve městě docela opomí-
jená. Veřejnost proto kvitovala s povděkem, 
když se vedení města rozhodlo v roce 2016 
provést generální rekonstrukci centra. 

Nový sál se stal chloubou 
Nejdříve byl odstraněn společenský sál  
– původní dílna a také hotelová přístavba 
z 80. let. O rok později začala samotná 
rekonstrukce vily a výstavba nového 
multifunkčního sálu. Vila se teď nově může 
pyšnit „technickým kabinetem“ s původ-
ní výzdobou, několika salonky, učebnou 
pro cizí jazyky, hudebnou a kancelářemi 
kulturního centra. Nový univerzální sál byl 
vybudován na půdorysu pravoúhlého troj-
úhelníku, který vychází z tvaru pozemku, 
polohy vily a záměru orientovat ho jeviš-
těm do ulice a vstupem na opačnou stranu 

do zahrady. Výjimečný je především svou 
proměnlivou prostorovou akustikou.  

Na stavbě byla použita celá řada originál-
ních řešení a atypických výrobků. Například 
střecha nové části je navržena jako extenziv-
ně vegetační, která výrazně tlumí hluk a po-
máhá retenovat srážkovou vodu. Jejím odpa-
rem se v létě budova chladí, a vylepšuje tak 
mikroklima v interiéru. Instalace stabilního 
hasicího zařízení umožnila použití dřevěných 
obkladů a propojení sálu s přísálími.

Vtipný i výstižný název
Právě propojování je výraznou charakteristi-
kou tohoto netradičního kulturního stánku. 
A to nejen v oblasti stavební, kdy se spojila 
původní Langrova vila s novým prostorem 
společenského sálu, ale i lingvistické. Název  
Ĺ ART totiž v sobě ukrývá více významů, které 
odkazují na město a historii budovy. První 
část LA představuje zkratku města Lanškroun 
a také jména zlatníka Langra, majitele vily.  

Ĺ ART – PROPOJENÁ STALETÍ

Druhá, ART (l’art – umění), vyjadřuje zamě-
ření obsahu budovy. Autorům se tak podařilo 
najít výstižný, lehce zapamatovatelný název, 
srozumitelný jak zahraničním interpretům 
a hostům, tak i obyvatelům města. ▪

PŘÍBĚHY  
ZAJÍMAVÝCH 
STAVEB
TEXT:  PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS
FOTO: ARCHIV PROJEKTU STAVBA ČTVRTSTOLETÍ

Více než kdy jindy je nyní potřebné, aby se stavitelský obor dostal do popředí zájmu a povědomí celé 
společnosti v tom nejvíce pozitivním slova smyslu. Stavitelství bývá startovacím oborem každé ekonomiky, 
která se z různých příčin zadrhne. www.stavbactvrtstoleti.cz
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TEXT: REDAKCE ČD
FOTO: ARCHIV ČD, ČTK

Před 75 lety se lámaly dějiny. Český národ během německé okupace zřejmě prožíval 
nejtemnější období své existence vůbec. Fašisté pro nás měli připravené trojí řešení: fyzickou 
likvidaci, vysídlení v roli otroků a násilnou germanizaci. V květnu 1945 byla naše země 
konečně osvobozena spojeneckými vojsky, zejména Rudou armádou. K vítězství přispěl jak 
zahraniční, tak domácí odboj, na kterém se nemalou měrou podíleli železničáři. 

VZDÁVÁME ÚCTU 
VŠEM HRDINŮM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
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Až někdy budete čekat na vlak ve stani-
ci, zkuste se rozhlédnout a podívat se 

na okolí pozorněji. Možná i na vašem nádra-
ží najdete památník se jmény obětí z druhé 
světové války, především z květnových dnů 
1945. Někde jde o desku nenápadně visící 
na výpravní budově, jinde má možná podo-
bu venkovního pomníčku osázeného květi-
nami. Co jméno, to lidský příběh. Je obtížné 
s odstupem sedmi a půl desetiletí hodnotit 
míru činů a hrdinství. Měli bychom proto 
vzdát úctu všem, kteří se postavili fašistic-
kým okupantům a v rámci svých možností 
bojovali za svou vlast – v lesích, ulicích nebo 
ve vlacích.

Po mnichovské zradě
Předehra druhé světové války začala už 
na podzim 1938. Mnichovská dohoda, u nás 
trefně přejmenovaná na mnichovskou zra-
du, znamenala pro Československo při ko-
nečném zúčtování ztrátu 30 % území a 33 % 
obyvatelstva. (V českých zemích byly ztráty 
vyšší.) Naše železniční síť dostala těžkou 
ránu. Tratě byly často i několikrát přerušeny 
novou státní hranicí, čímž bylo cestování 

výrazně komplikovanější, někdy i nemožné. 
Příkladem může být dnešní koridorová trať 
vedoucí z Pardubic do Ostravy, respektive 
do Brna. 

Němci přišli pečlivě připravení. Součástí 
podmínek odstoupení pohraničí bylo i pře-
dání části vozidlového parku Německým 
říšským drahám, ovšem podle inventárních 
stavů z roku 1937. ČSD musely odevzdat 
877 lokomotiv, 136 motorových vozů,  
158 přípojných vozů, 117 rychlíkových 
a 2 160 osobních a služebních vozů. Náklad-
ní park byl oslaben o 23 500 vagonů. 

Vznikly Českomoravské dráhy
Vznik protektorátu Čechy a Morava se 
ve služebnách Československých státních 
drah ohlásil telegramem 15. března 1939 
ve 4:40 hodin. Ministerstvo oznamovalo, 

že toho dne ráno obsadí německé vojsko 
přechodně naše území, a vyzvalo zaměst-
nance, aby konali bezvadně svou službu. 
Nařízením vlády ze dne 13. července 1939 
byly ustanoveny Českomoravské dráhy se 
zkratkou BMB-ČMD. První část zkratky 
přirozeně odkazovala na německou verzi 
názvu (Böhmisch-Mährische Bahn). Od září 
1939 železnice začala ve velké míře sloužit 
pro přesuny vojsk a materiálů směrem 
k frontě.

Propaganda se chlubila písmenem V
Propagandistická hesla a symboly fašis-
tického režimu rychle dobývaly i železnici. 
Smysl kampaní „Na každém voze záleží“ či 
„Minuta rozhoduje“ byl jediný: co nejvíce 
kapacit drah věnovat potřebám války. 
Z Německa byla převzata sada výmluvných 

Pancéřový vlak Most na pražském Smíchově První dny osvobození na Broumovsku

Pietní akt na vršovickém nádraží k 70. výročí Pražského povstání



TRANSPORTY A HOLOCAUST

Dne 16. října 1941 byl z Prahy do Lodže 
vypraven první transport Židů, počátkem 
prosince dorazili Židé i do ghetta v Terezíně. 
Později vyrostla vlečka do ghetta z teh-
dejší stanice Terezín-Bohušovice. Hrůzné 
transporty Židů do vyhlazovacích táborů 
začaly křižovat protektorátní železnice 
od ledna roku následujícího (první vlak 
9. 1. 1942 Terezín-Bohušovice – Riga). 
Celkem bylo na východ nedobrovolně 
odesláno vlaky 86 933 Židů. Otřesné čtení 
nabízejí poválečné výpovědi železničních 
zaměstnanců o transportech z počátku 
roku 1945, kdy byli před postupem fronty 
evakuováni vězni z Osvětimi. Převozy okolo 
15. ledna se děly při více než desetistupňo-
vých mrazech, a to v otevřených uhlácích. 
Kratičký film o jednom z vlaků natočený 
tajně z výškové budovy u nádraží v Kolíně 
se stal jedním z důkazů při norimberském 
procesu s válečnými zločinci.
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černobílých plakátů s hesly typu „Nejdřív 
vítězit, potom cestovat!“ Ryze propagandi-
stický účel mělo malování bílého písmene 
V coby symbolu vítězství Velkoněmecké 
říše na dýmnice lokomotiv a tendry (a také 
například na budovy). 

Po prohře u Stalingradu v únoru 1943 
začali Němci navzdory vítězným „véčkům“ 
(nařízena od roku 1941) a hlasité propa-
gandě ustupovat. Velmi vážné dopady pro 
železniční dopravu měly od druhého pololetí 
1944 nálety spojeneckých bombardovacích 
svazů. Asi nejkrvavější nálet zažil protekto-
rát 16. dubna 1945, kdy na nádraží v Plzni 
a v okolí našlo smrt přes 600 lidí.

Sabotáže na denním pořádku
V posledních měsících války se zvyšoval 
počet sabotáží. Ty významnější, hlav-
ně nálože na tratích, nejlépe pod či před 
nočními vojenskými převozy, měly na kontě 
partyzánské skupiny. Některé ohrožené 
vlaky začaly používat tzv. tykadlové vozy, 
zpravidla prázdné uhláky řazené před 
lokomotivu, aby při najetí na nálož nebyla 
poškozena lokomotiva. Zásadní dopad měl 
výbuch nálože 10. dubna 1945 na velkém 
mostě u Beranova, po němž přejížděl vojen-
ský vlak. 

Řada zaměstnanců železnice BMB-ČMD 
se aktivně účastnila odboje už počátkem 
okupace. Kromě kurýrních úkolů se podílela 
na sabotážích. Známá je událost z 8. srpna 
1943, kdy krátce po třetí hodině ráno 
otřásly nocí tři obrovské detonace na trati 
mezi Berounem a Srbskem. Dnes se o této 
akci hovoří jako o vůbec první svého druhu 
s použitím výbušnin na železnici v Čechách. 
Následovala navíc jen pár dní po úmyslném 
vykolejení vlaku u Lochovic. Mělo to ale 
i svou odvrácenou tvář. Fašisté se za prove-
dené akce krutě mstili na civilním obyva-
telstvu. 

Vlaková doprava pro běžné cestující 
musela být během války několikrát silně 
redukována, například 11. srpna 1944 
nebo 15. února 1945. Priority zněly jasně: 
převážet utečence a zásilky z východu nebo 
posílat pracovní sílu na budování zákopů 
na Moravě. Od března 1945 – to už se Rudá 
armáda probíjela Ostravskem – se řada 
tratí uzavírala kvůli evakuacím. A pak přišly 
slavné květnové dny.

S okamžitou platností úřadujte česky
Z ministerstva dopravy byla 5. května 
rozeslána depeše tohoto znění: „S okamži-
tou platností zrušují se dosavadní jazykové 
předpisy a zavádí se jak ve vnitřním, tak 
i vnějším styku řeč česká. Vyvěste ihned  

československé vlajky.“ Začalo Pražské 
povstání a rozhlas vysílal výzvy k odporu 
a ke stavění barikád. Na řadě míst vypukly 
ozbrojené střety. Bojovalo se hlavně o přístu-
pové cesty do Prahy a nádraží byla logicky 
považována za strategické body. K jedno-
mu z nejhorších masakrů došlo 8. května 
na Hybernském (dnes Masarykově) nádraží. 
Po přestřelkách s mnoha oběťmi nechali 
od Karlína postupující Němci postřílet u zdi 
topírny pět desítek českých rukojmí. 

Pancéřové vlaky v akci
Podstatnou zásluhou nejen pražských 
železničářů bylo sestavení obrněných vlaků 
z techniky ukořistěné Němcům. Na Smícho-
vě byly používány hned tři pancéřové vlaky. 
Jeden z nich, který dostal jméno Blaník, 
vyrazil v pondělí 7. května k Velké Chuchli 
proti německým tankům postupujícím 
od Lahovic. Ještě 9. května byl použit v boji 
proti Němcům u Zlíchova. Nejpočetnější 
skupinu improvizovaných obrněných vlaků 
v počtu osmi sestavili povstalci spolu se 
železničáři ve Vršovicích. Vlaky působily 
zejména na hostivařské trati. Pod vedením 
štábního kapitána Otomara Hrdiny zažily 
vršovické vlaky asi nejtvrdší bojové nasazení 
7. května. Při útoku jednotek SS od jiho-
východu operovaly na Spořilově, v Michli 
i ve Vršovicích. Není divu, že i na pražském 
nádraží ve Vršovicích se nachází pamětní 
deska se jmény železničářů, kteří za okupace 
položili své životy za naši svobodu. 

Věnujte prosím v těchto dnech všem pad-
lým hrdinům aspoň tichou vzpomínku. Bez 
nich bychom zde možná dnes nebyli. ▪

Památník hrdinům na pražském Masarykově nádraží 
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Hluboko v útrobách podzemního labyrintu 
jsou prý uložené rozměrné kovové bedny 
plné zlata a drahokamů. Cestu k tomuto 
bohatství ukazují tajuplné znaky, které se 
doposud nepodařilo rozluštit. Vzrušující 
legendu z hradu Veveří podporují nové 
nadějné objevy.   

Mohutný komplex budov hradu Veveří 
se rozkládá na kamenném ostrohu, 

vzpínajícím se nad soutokem Svratky a Ve-
verky. Předhradí dominují starobylé bašty 
s cimbuřím. Samotný hrad se pyšní třemi 
vysokými věžemi. Obě části rozděluje hlubo-
ká strž, přes kterou se klene kamenný most. 
Původně bezpečnost sídla zvyšoval most 
padací. Skalní masiv je prý protkaný nesmír-
ným množstvím chodeb, které opouštějí 
složitý labyrint podzemních prostorů a táh-
nou se stovky, podle nejsmělejších odhadů 
dokonce až tisíce metrů kamsi do neznáma. 

Co říká Veverský rukopis
Kdo a kdy hrad postavil, není zcela jasné. 
Takzvaný Veverský rukopis, německy  
psaný text pocházející údajně z roku 1739, 
s odvoláním na daleko starší prameny  
tvrdí, že základní kámen položil brněnský 
údělný kníže Konrád již ve druhé polovině  
11. století. Historikové však neberou Vever-
ský rukopis vážně. Za první seriózní doklad 
existence Veveří považují až listinu z roku 
1213. Majitelem byl tehdy panovník. Za vlá-
dy krále Přemysla Otakara II. se hrad stal 
vězením pro urozené. Rakouský zemský sudí 

Ota z Maisavy, znojemský purkrabí Beneš 
z Benešova a další velmožové zde vypustili 
duši na popravišti.

Stíny dělníků v podzemí
A pak prý přišli templáři. Podle pověsti zpev-
nili hrad, a především se zaměřili na vybudo-
vání rozsáhlého podzemního komplexu se 
spoustou krypt, tajných místností a bludiš-
těm štol. Ze širokého okolí povolali dělníky. 

ZÁHADY NA 
DOSAH RUKY

S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
FOTO: ARCHIV AUTORA

NACHÁZÍ SE POBLÍŽ 
HRADU VEVEŘÍ TAJNÁ 
KRYPTA TEMPLÁŘSKÝCH 
RYTÍŘŮ? 

U kaple Matky Boží jim rytíři zavázali oči 
a několikrát je zatočili, aby ztratili orientaci 
v prostoru. Potom je nechali sestoupit dolů 
po schodech. Teprve pak si dělníci mohli sun-
dat pásky z očí. Za svitu loučí stavěli, kopali 
a zdili v podzemí. O podobě toho, co zbudo-
vali, nesměli nikomu říct. Mnozí se nikdy ne-
vrátili domů. Možná zahynuli při práci, nebo 
byli pro jistotu odstraněni. Ti, co přežili, ale 
údajně dostali velmi dobře zaplaceno. Když 

KAPLE SKRYTÝCH POKLADŮ
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byla podzemní krypta hotová, templáři do ní 
uložili zlato a šperky. Krátce nato byl jejich 
řád zničen a rytíři Veveří opustili. Na tajný 
úkryt pod kaplí se zapomnělo.

Šťastný úder blesku
„Trvalo přes pět set let, než na sebe po-
klad pohádkové hodnoty opět upozornil. 
V roce 1710 totiž uhodil blesk do báně věže 
vypínající se uprostřed hradu Veveří a urazil 
ji. V její dutině byly údajně nalezeny listiny. 
Bohužel značně ohořelé a spečené, ale 
pocházející ještě z let před rokem 1311, kdy 
měli hrad v rukou templáři. Přes špatný stav 
písemností se z nich podařilo přečíst, že hrad 
skrývá ve svých útrobách velké poklady. To 
podnítilo majitele hradu Prospera, hraběte 
ze Sinzendorfu, k pátrání po něm. Zřejmě 
neúspěšně, neboť pátrací mánii propadl 
i jeho syn Prosper II.,“ píše Tomáš Dacík, 
který se historií Veveří podrobně zabýval. 

Prosper II. prý našel kovové rakve s těly 
pohřbených rytířů. Po pokladu ale ani stopu. 
Pátrání pokračovalo ještě nějaký čas. Pak 
bylo náhle zastaveno. Snad z finančních 
důvodů. Nebo snad hraběte něco v podzemí 
vyděsilo? Dostal varování temných sil? Kaž-
dopádně hrad urychleně prodal, ale peněz 
za něj si již neužil. Krátce nato se zabil, když 
při cestě do Karlových Varů spadl z vozu.

   
Zašifrované jméno 
Alfou a omegou v záhadě Veveří není sa-
motný hrad, ale nedaleká kaple Matky Boží. 
Právě v její podlaze, která místy až podezřele 
duní, se měl nacházet vchod do podzemí. 
Neobvyklá výzdoba svatyně naznačuje 
úzkou souvislost s templáři. Zvenčí nelze 
přehlédnout velký reliéf ve tvaru písmene M. 
Všeobecně se traduje, že je monogramem 
jména Marie, Matky Boží. Jeden nepře-

hlédnutelný detail tomu ale silně odporuje. 
V horní výseči písmene M je vytesaná hlava. 
Nelze rozeznat, zda jde o muže, či ženu. 
Pravý koutek rtů klesá dolů. Obličej stahuje 
dolů křečovitý úšklebek. Tvář tak nabývá 
nepřívětivého vzhledu. Je to výraz pohrdání, 
nebo projev bolesti? 

Překvapující stopu skrývá samotný mo-
nogram. Vezmeme-li velké M jako výchozí, 
pak ve zdánlivě pouze ozdobné změti linek 
najdeme další písmena. V obou úhlopříčkách 
je zapsáno M o l a y. Tak se jmenoval poslední 
velmistr templářského řádu. Právě za jeho 
působení měl být podzemní labyrint budo-
ván. Jenže monogram je trochu odbytý a po-
strádá souměrnost. Zdá se, že byl vytvořen 
ve spěchu. Pokud měl sloužit jako ozdoba, 
očekávali bychom precizní provedení. Navíc 
stěna, na které se nachází, nese neklamné 
známky stavební úpravy. Původně tedy vypa-
dala jinak a monogram přibyl později. 

Co z toho všeho vyplývá? Již zmíněný 
Veverský rukopis tvrdí, že na hradě se v roce 
1304 konalo tajné zasedání řádu, kterého se 
zúčastnil i velmistr Molay. Lze tuto informaci 
brát vážně? Proč by si autor Veverského ru-
kopisu vymýšlel? Pokud chtěl historii hradu 
obohatit o smyšlenou přítomnost templářů, 
nemusel přece uvádět přesná data a jména. 
Každý falzifikátor dobře ví, že čím více bude 
ve svých výmyslech konkrétnější, tím snad-
něji bude odhalen.

Morava byla pro templáře bezpečná
V roce 1304 již řád mohl tušit, že se nad jeho 
osudem začínají stahovat mračna. K bezpeč-
nostním opatřením jistě patřila i výstavba 
tajných úkrytů. Nachází se jeden z nich 
na Veveří? Přijel sem Jakob Molay proto, 
aby osobně prověřil dokonalost připravené 
skrýše? Námitka historiků, že nelze očeká-

vat nalezení pokladu ani jiné velké objevy, 
protože se templáři u nás příliš neprojevovali, 
neobstojí. Právě proto si mohli zvolit Moravu. 
Nebyli zde tak rozšíření jako v jiných zemích, 
ale také tu neměli nepřátele.  Byla to pro ně 
bezpečná zóna. Dokonalé klidné místo úniku.

Pokud templáři v již dříve vystavěné 
kapli budovali cosi tajného, museli o tom 
zanechat svým nástupcům jasnou nepře-
hlédnutelnou zprávu. Proto na venkovní zeď 
umístili velký kryptogram se zakódovaným 
jménem velmistra Molaye. Pro zasvěceného 
rytíře to byl přímo firemní štít. Hned poznal, 
že je na správné adrese. Je to však důkaz, 
že v podzemí kaple je opravdu ukryto něco 
velmi cenného? V létě 2019 zde provedl 
výzkum tým geologů Vysoké školy báňské 
v Ostravě. Měření naznačilo existenci dutých 
prostorů mezi hradem a kaplí. Podaří se je 
někdy odhalit? ▪    

?
SOUTĚŽ O KNIHU
NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TEMPLÁŘŮ
Odpovězte správně na soutěžní otázku 
a kniha Největší tajemství templářů 
od Arnošta Vašíčka může být vaše.

Kdy se podle Vever-
ského rukopisu mělo 
na hradě Veveří konat 
tajné zasedání templá-
řů za účasti velmistra?

A     1300
B     1304
C     1310

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 20. května 2020.

Je v monogramu zakódované jméno 
posledního velmistra templářů?
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Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Historická vozidla 
Technický odkaz našich předků 

Můžete potkat ve vlaku 
Ansley Hofmann z projektu Fotbal pro rozvoj 

Nabídka Vlak+
Na festival Smetanova Litomyšl 
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Každý fanoušek železniční nostalgie 
v Česku asi zná Lužnou u Rakovníka. Je 

to na první pohled obyčejná obec ležící na se-
verozápadním cípu křivoklátské chráněné 
oblasti. Jenže jen asi dvě stě metrů od zdej-
šího nádraží se nachází Muzeum Českých 
drah zaměřené na historická vozidla. V jeho 
areálu najdete cenné sbírky parních i dieselo-
vých lokomotiv, motorových vozů, osobních 
i nákladních vozů z různých období. O tento 
technický odkaz našich šikovných předků se 
starají zaměstnanci a dobrovolníci z Centra 
historických vozidel ČD. A navzdory koro-
navirové krizi se připravují na letošní – byť 
opožděnou – sezonu.

Polovina exponátů je schopná provozu
Péče o historická vozidla patří mezi dlouho-
dobé aktivity národního dopravce. Jde přitom 
o činnost dobrovolnou, žádný zákon k tomu 
České dráhy nenutí. Sbírka je to tak rozsáhlá, 

že se do muzea v Lužné ani nevejde. Nemalá 
část exponátů se proto nachází na dalších 
místech v republice, ať už ve vlastních nebo 
pronajatých prostorách, ve vnitřních či ven-
kovních expozicích. 

Podle inventárního stavu z poloviny března 
letošního roku se Centrum historických 
vozidel stará o 482 vozidel. Téměř polovina 
z tohoto počtu (216) se nachází v provozním 
stavu. Když se řekne historický vlak, většině 
asi automaticky v duchu naskočí obraz po-
řádně dýmající a syčící parní lokomotivy. Těch 
ve sbírkách Českých drah najdeme 43, z toho  
18 provozuschopných. To se může zdát 
na první pohled málo, ale opak je pravdou. 
A to zejména s ohledem na fakt, že v současné 
době musí parní lokomotivy splňovat náročné 
protipožární podmínky a atesty. Tato sbírka 
je jednou z nejrozsáhlejších i v evropském 
měřítku a za nostalgií do České republiky míří 
každoročně nemálo příznivců z celého světa. 

Všimli jste si, jak vypadá na silnicích dopravní značka Pozor, železnice? Ano, je to výstražný trojúhelník s parní lokomotivou! Ačkoli 
byla parní trakce v pravidelné osobní dopravě u nás zrušena už v létě 1980, objevují se tato historická vozidla stále jako symbol 
železnice na nejrůznějších místech. A díky dlouhodobé a finančně nákladné péči Českých drah se s těmito vozidly můžete pravidelně 
setkávat i na kolejích, a to jak během nostalgických jízd, tak v podobě exponátů v muzejních areálech. 

Pečujeme o technický 
odkaz našich předků
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Nejen „šotouši“ vědí, že do správné železniční 
nostalgie patří i technické skvosty dieselové 
trakce nebo bufetové či salonní vozy.

Občas hrají i ve filmu
S historickými vozidly se můžete často setkat 
na oslavách dne železnice nebo při dalších 
nostalgických jízdách organizovaných buď 
přímo národním dopravcem, nebo zájmo-
vými spolky. České dráhy se snaží vycházet 
vstříc všem zájemcům a svá vozidla  pro-
najímají na nejrůznější akce po republice. 
Většinou jde o akce veřejné, ale občas i pro 
uzavřenou společnost, případně reklam-
ní. Specifickou skupinu akcí 
představuje filmování. Až 
se někdy budete v kině 
nebo televizi dívat 
na dobový film či se-
riál točený v České 
republice v pro-
středí železnice, 
zaměřte se na de-
taily. Třeba poznáte 
konkrétní místo 
nebo vozidlo. Některá 
vozidla, která byla 
vyhodnocena jako nadby-
tečná, si dokonce můžete koupit 
za cenu stanovenou soudním znalcem.

Musíme však zdůraznit, že celý segment 
správy, údržby a provozování historických 
vozidel představuje velmi nákladnou 
záležitost. Jistě by bylo jednodušší 
se historických exponátů pro-
stě zbavit a soustředit se 
pouze na byznys. 

Ale péče o kulturní bohatství 
stále patří mezi priority národní-
ho dopravce. 

Investujeme nejen do vozidel
Pokud jezdíte do muzea v Lužné 

pravidelně, mohli jste si všimnout, 
že se v celém areálu podařilo kompletně 

zrekonstruovat kolejiště a došlo i na zatep-
lení haly kolejových vozidel. Mezi významné 
investice Centra historických vozidel patří 
zprovoznění Heligónu 414.096, velká oprava 

Čtyřkoláku 434.2186 
nebo několika 

nákladních 
vozů 

KDE JSOU ULOŽENA HISTORICKÁ 
VOZIDLA ČD

včetně krytého vozu z roku 1862. Aktuálně 
probíhá oprava lokomotivy 365.024 a pra-
cuje se i na několika osobních vozech, které 
se již nacházely v kritickém stavu. Zaměst-
nanci se chystají i na „omlazení“ lokomotivy 
464.008. 

Sluší se poznamenat, že na tyto investice 
částečně přispěl stát prostřednictvím dotací 
ministerstva dopravy. Ale to by zdaleka 
nestačilo. Peníze se proto musely vydělat 
i komerčním pronájmem či prodejem vozidel 
nebo pronájmem nepotřebných nemovitostí. 
V každém případě platí, že obnova historic-
kého vozidlového parku i zázemí potřebného 
pro jeho provoz a údržbu by nebyla možná 
bez nadšené práce zdejších lidí.
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POSLOUCHEJTE CELÉ HODINY
Podcasty, živé vysílání, sport, rozhovory, rozhlasové hry, 
audioknihy nebo historické nahrávky z archivu. 
Kdykoli a kdekoli v aplikaci mujRozhlas.

215x132_VLM_hodinar.indd   1 31.03.2020   12:12

Zájemců o práci je zatím dostatek
V Centru historických vozidel pracuje  
21 „kmenových“ zaměstnanců a dalších  
225 zaměstnanců na dohodu o pracovní 
činnosti nebo dohodu o provedení práce. 
Posádku parních lokomotiv tvoří vždy dva 
kvalifikovaní lidé – strojvedoucí a topič. Podle 
statistik každá parní lokomotiva během roku 
„podnikne“ jen asi deset jízd. Provozní zácvik 
se proto nemůže uspěchat. Kdo je netrpělivý, 

ten se v tomto oboru neuchytí. Jinak zde ale 
pracují mladí i staří, začátečníci i mazáci. 
Zájemců je prý vždycky dost. Část provozních 
zaměstnanců se i po odchodu do důchodu 
zajímá o činnosti kolem historických vozidel 
a dál aktivně pomáhá. Ale rozhodně platí, 
že tahle profese se dá dělat dobře především 
s láskou ke dráze. ▪

Sbírka historických vozidel ČD CELKEM PROVOZNÍ

HNACÍ VOZIDLA

Parní lokomotivy 43 18
Elektrická hnací vozidla 17 7
Motorové lokomotivy 51 35
Motorové vozy 32 15

OSOBNÍ VOZY

Dvounápravové osobní/služební 89 61
Čtyřnápravové osobní/služební 69 34
Bufetové a salonní 19 13
Ubytovací, doprovodné, speciální 55 18

NÁKLADNÍ VOZY

Dvounápravové 76 13

Čtyřnápravové 31 2
STAV K 17. 3. 2020

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA 
WWW.CDMUZEUM.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/CDNOSTALGIE
WWW.CDNOSTALGIE.CZ (WEB SE PŘIPRAVUJE)



ČD PRŮVODCE 35

Přestupujete po cestě vlakem 
na městskou hromadnou dopravu? Nebo 
snad nasedáte do vlastního auta, na kolo, 
na koloběžku, nebo vás čeká delší cesta 
pěšky? Možností máme dnes hodně, 
každá z nich má své výhody i nevýhody. 
Mezi moderní a stále oblíbenější druhy 
dopravy patří i carsharing neboli sdílení 
automobilů. Hodí se zejména na cesty 
tam, kam nevedou trasy veřejné dopravy.

VÍCE NA WWW.AUTONAPUL.CZ

Nejstarším českým carsharingem je 
Autonapůl, které funguje již od roku 

2003. Jeho příběh se vymyká ostatním. Vznik-
lo z nadšení skupiny přátel, kteří zjistili, že 
auto se jim občas hodí, ale nepotřebují vlast-
nit každý své. Původní pestrobarevná ojetina 
Zastava už dávno dosloužila, ale postupem 
času Autonapůl rostlo. Nyní jsou desítky mo-
derních sdílených aut k dispozici už v devíti 
krajských městech České republiky. Zájem 
o ně stále roste a v roce 2019 jejich uživatelé 
najezdili více než 1,3 milionu kilometrů.

Snadná rezervace přes telefon
Díky moderním technologiím si lze po úvod-
ní online registraci automobily rezervovat, 
vyzvednout i vrátit pomocí chytrého telefonu 
nebo čipové karty. Vozy jsou k dispozici ve vy-
mezených parkovacích lokalitách. Můžete si 
je rezervovat na půl dne, víkend nebo týdenní 
cestu. A to těsně před rezervací i dopředu. 
Služba je plně samoobslužná. Po registraci 

je to jen na vás. Když nejedete, nic neplatíte. 
Rezervujete si auto, které se vám hodí pro 
danou příležitost – malé auto na nákup, 
pohodlné kombi bez reklamy na rodinný výlet 
či služební cestu, dodávku na stěhování nebo 
elektromobil.

Sdílené auto nahradí deset dalších
Autonapůl pomáhá nejen s individuální 
dopravou pro rodiny či fi rmy, ale přispívá také 
ke společensky prospěšným účelům. Sdílené 

vozy například distribuují zboží pro bezobalo-
vé obchody, podporují projekt Zachraň jídlo či 
tvorbu turistického značení v Albánii nebo
při dopravě vyrobené dezinfekce v době 
koronaviru.

Mezi cíle družstva Autonapůl patří mimo 
jiné snižování provozu v ulicích a faktické 
zvyšování disponibilních parkovacích míst. 
Vždyť bylo zjištěno, že jedno sdílené auto do-
káže nahradit i deset soukromých. Z tohoto 
důvodu již první česká města začala podporo-
vat carsharing například možností parkovat 
v rezidentních zónách. Carsharing si můžete 
snadno vyzkoušet. ▪

VYUŽIJTE ČD BODY
Jako novinku můžete využít Autonapůl 
rovněž v rámci věrnostního programu 
Českých drah. Registrovaný 
zákazník v e-shopu ČD si vybere 
odměnu v podobě voucheru na slevu 
250 korun, a to za protihodnotu 
25 nasbíraných ČD Bodů. Slevu lze 
uplatnit opakovaně, ale s maximální 
frekvencí jeden voucher na jeden 
kalendářní měsíc. Stačí poslat unikátní 
kód a jméno uživatele na e-mailovou 
adresu cdbody@autonapul.cz. Doba 
platnosti voucheru je jeden rok, nelze 
jej stornovat ani vyměnit za peníze, 
případně na něj čerpat další slevy. 

Carsharing pomáhá řidičům 
i provozu a parkování ve městech

2003 2020
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Jak se stane, že se kluk z Belgie ocitne 
v Česku? A navíc se rozhodne tady zůstat? 
Cestoval jsem po Evropě a při tom jsem 
potkal i několik lidí z České republiky. Díky 
nim jsem několikrát navštívil vaši zemi. Moc 
se mi tu líbilo, až jsem si řekl, že bych chtěl 
zkusit tady žít dlouhodobě. Hledal jsem i ak-
tivity, do kterých bych se zapojil jako dobro-
volník. V současnosti již několik let pracuji 
pro projekt Fotbal pro rozvoj. Ale přiznávám, 
svou roli měly i osobní důvody.

Bylo pro vás obtížné naučit se česky?
Ze všech cizích jazyků, které jsem se kdy učil, 
je čeština určitě nejtěžší. Bojoval jsem s úplně 
novou slovní zásobou, a především s používá-
ním sedmi pádů. Byla to určitě výzva.  

Fotbal je důležitou součástí českého 
životního stylu a kultury. Pro vás ale  
znamená více než sport…
Začalo to tak, že jsem v Anglii studoval 
rozvojové programy. Hledal jsem projekty, 
které by mohly reálně pomoci společnostem 
v různých zemích, například při podpoře 
vzdělávání nebo proti xenofobii a drogové 
závislosti. Jako fotbalový fanoušek jsem se 
přirozeně zajímal i o fotbal. 

Proč právě fotbal? Vždyť existuje tolik 
dalších sportovních disciplín…
Fotbal je celosvětově populární. Mezi jeho 
výhody patří relativně jednoduchá pravidla 
a to, že nemusí být drahý. Na amatérské 
úrovni si ho můžete zahrát s minimálním 
vybavením, s různými druhy míčů nebo 
náhražkami míčů, prakticky kdekoli. Mám 
tady s sebou ukázku míče, který používají 
děti v Keni. Jak vidíte, je vyrobený z plasto-
vých tašek stlačených k sobě, ovázaných 
gumičkami, prakticky z odpadu. Navíc fotbal 
je kolektivní sport, při kterém se dá impro-

vizovat – můžete ho hrát s větším i menším 
počtem hráčů, v týmech můžete nakombi-
novat kluky i holky. A tohle všechno ho činí 
ideálním pro sociální rozvoj a komunikaci, 
pro tvorbu hodnot.

Na sobě máte tričko s nápisem Fotbal 
je virus. To je docela odvážné v aktuální 
situaci…
Uvědomuji si, že tohle heslo působí trochu 
kontroverzně. Fotbal je ale stejně jako virus 
velice invazivní při pronikání do společnosti. 
Vidíte ho všude. Vždyť skoro polovina popu-
lace se dívá na světové mistrovství. Jde asi 
o 3,5 miliardy lidí! Má dopady na ekonomiku 
i politiku, celou společnost. 

Na koho je projekt Fotbal pro rozvoj pri-
márně zaměřen?
Pracujeme s centry volného času, kam chodí 
děti a mládež od 6 až do 18 let. V součas-
nosti jsme v kontaktu asi s dvaceti až třiceti 
centry v šesti regionech. Snažíme se lidem 
vštípit určité hodnoty, učíme je, jak mezi 
sebou lépe komunikovat, spolupracovat, na-
vzájem se respektovat a tolerovat odlišnosti. 
Vycházíme z myšlenky, že fotbal i život by se 
měly hrát férově. Do těchto center chodí jak 
děti ze sociálně problematického prostředí, 
tak děti, které jen hledají způsoby, jak strávit 
volný čas. Zjišťujeme, že děti se sice naučí 
ve škole číst, psát a počítat, ale nevědí, jak 
se s někým dohodnout a jak respektovat 
toho druhého. Každý rok si s námi zahraje 
asi 300 dětí nebo mladých lidí. Kromě Prahy 
působíme i v pěti dalších regionech, na Ús-
tecku, Karlovarsku, Plzeňsku, Olomoucku 
a Ostravsku.

Z toho, jak mluvíte, předpokládám, že 
fotbal hrajete dost netradičně…
V roce 2016 jsme vymysleli Ligu férového 
fotbalu. Vycházíme z konceptu, který jsme 
nazvali Fotbal 3, což znamená, že hra má tři 

třetiny. Nejdříve probíhá diskuze před vlastní 
hrou, následuje hra na hřišti a končíme 
debatou po utkání. Hráči se mezi sebou baví 
o pravidlech, jak je chápat, proč existují, zda 
to byl faul… Na hřišti nepoužíváme rozhodčí, 
ale takzvané mediátory. Nakonec si hráči 
udělují body za dodržování fair play. Každé 
utkání tak končí se dvěma výsledky: podle 
počtu gólů a podle míry dodržování zásad 
fair play. 

Spolupracujete s klasickými fotbalovými 
organizacemi?
Co se týče klubů, zatím se nám podařilo 
navázat vztahy například s Libercem, Plzní, 
pražskou Bohemkou. V praxi to probíhá tak, 
že děti, které se zapojily do našeho projek-
tu, pak mají možnost tréninku v tradičním 
fotbalovém prostředí. Spolupracujeme také 
se známými osobnostmi, našimi hlavními 

Dokážeme hrát 
fotbal bez rozhodčího
Na první pohled sice nevypadá jako sportovní fanoušek, přesto by o fotbalu dokázal mluvit 
dlouhé hodiny. Svůj život se rozhodl věnovat sociálnímu rozvoji a boji proti xenofobii, 
rasismu a drogám, zejména v prostředí mládeže. A jako hlavní nástroj k tomu používá 
právě fotbal. Ač je původem cizinec, v českém prostředí se cítí jako ryba ve vodě. 

TEXT: PETR HORÁLEK,  FOTO: JAN CHALOUPKA
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ANSLEY HOFMANN (32)
Narodil se v Belgii, jeho otec je 
Němec, matka pochází z ostrova 
Mauricius. Jeho první cesta do České 
republiky proběhla vlakem, na trati 
Linec – České Budějovice. Když ukon-
čil studium v Anglii, rozhodl se v roce 
2011 zapojit do projektu Fotbal pro 
rozvoj, který je primárně zaměřený 
na děti a mládež. V tomto projektu 
netradičním způsobem využívá sport 
jako nástroj sociálního rozvoje a boje 
proti xenofobii nebo drogám. Je hrá-
čem pražského klubu Union Žižkov. 
Velmi si oblíbil české pivo, zejména 
z místních minipivovarů. 

patrony jsou Tomáš Ujfaluši a Vladimír  
Darida. Moc si vážíme, že nás podpořil 
legendární Jan Berger, který nám pomáhal 
na festivalu Fotbal je film. Mimochodem 

na této akci promítáme dokumenty o tom, 
jakou roli má fotbal v různých kulturách 
a společnostech.

Kde berete peníze na provoz?
Náš projekt je financovaný jednak z gran-
tů, jednak ze soukromých darů. Část peněz 
získáváme i přes Unii evropských fotbalových 
asociací UEFA. Novým možnostem financová-
ní i další spolupráci jsme samozřejmě otevřeni.

V jakých dalších zemích kromě Česka 
působíte?
Zaměřujeme se hlavně na státy visegrád-
ské čtyřky, tedy ještě na Slovensko, Polsko 
a Maďarsko. Od roku 2018 spolupracujeme 
s obdobnými organizacemi v těchto zemích 
a pořádáme turnaje. V minulosti se konaly 
v Budapešti a v Polsku, letos ho plánuje-
me v Praze. Naše mezinárodní spolupráce 

zahrnuje i společné tréninky. Pořádáme 
ale i různé přednášky, kam zveme hosty 
ze zahraničí. Minulý rok tu byli přátelé 
z Kolumbie, Kambodže, Německa a Francie. 
Bylo zajímavé sledovat, jak na ně české děti 
reagovaly.

Jak často vás můžeme potkat ve vlaku?
V projektu Fotbal pro rozvoj používáme vlak 
jako základní dopravní prostředek, ať už 
v rámci republiky, nebo mezinárodně. Mimo 
jiné pořádáme letní tábory, na které se zá-
sadně přepravujeme po železnici. Za rok tak 
ujedeme asi 14 tisíc kilometrů po kolejích. 
Co se týká mě osobně, vlakem jezdím celý 
rok aspoň jednou měsíčně, během sezony 
i dvakrát týdně. ▪

VÍCE NA WWW.FOTBAL.JE
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Ať už cestujete ve dne, nebo v noci, na vnitrostátní, nebo 
mezinárodní trase, pravděpodobně s sebou vezete nějaké 
zavazadlo. Pokud máte jen malou kabelku či tašku obsahující 
mobil, peněženku a klíče, patříte mezi ty šťastnější. 
Vezete-li zavazadlo větší, jistě je vám tak trochu na obtíž 
a jen jeho přeprava přes nádraží do vlaku pro vás může být 
až bolestivá. Co s tím?

ZDRAVĚJŠÍ CESTA

TEXT: MARTINA HLOUPÁ – ZAKLADATELKA PROJEKTU ZDRAVĚJŠÍ CESTA

Zavazadlo poslouží jako pomocník 
k posílení těla 

✖

srovnání těla vám sedadlo určitě pomůže. Srovnejte své nohy, aby 
nebyly zkřížené, zasuňte bradu dozadu, ramena spusťte volně dolů 
a srovnejte pánev tak, aby váš zadek nebyl „vyšpulený“.

Vytlačte vzduch v břiše
Po srovnání svého těla si dejte ruce v bok. Palci se chyťte vzadu pod 
žebry a prostředníčky se snažte chytit své břicho vpředu co nejvíce 
dole. Zkontrolujte, že nemáte vystrčená žebra, v opačném případě 
jimi couvněte směrem dozadu k opěradlu sedačky. Nyní jako zakaš-
lete nebo se zasmějte a uvědomte si, jaký pohyb při tom vaše břicho 
vykonává. Nadechněte se a s výdechem se pokuste vyvolat totéž. 
Je třeba, abyste se s výdechem snažili vytlačit vaše palce i prostřed-
níčky najednou – vytlačit vzduch v břiše do všech směrů. Tímto 
nejenže zaktivujete břišní svalstvo, ale také ulevíte svým neustále 
přetěžovaným bedrům. Pro uvolnění trapézu a aktivaci zad se ještě 
pokuste stáhnout ramena dolů od uší. 

S takto aktivním břichem a staženými rameny se na klidnějším 
a bezpečnějším úseku cesty vlakem (bez výhybek a drncání) můžete 
zkusit projít k toaletě nebo do jídelního vozu pro vodu a zpět k se-
dadlu. Pokud to zvládnete, pak nést zavazadlo zdravějším způso-
bem pro vás už bude hračka.

Odlehčete rameni
Co se samotného zavazadla týče, více než nést na rameni bude 
vhodnější nést jej v ruce. Přestože nesete pouze jedno zavazadlo, 
snažte se mít ramena i boky vodorovně se zemí a páteř rovnou (kol-
mo se zemí). Zaktivujete-li u toho střed těla a záda podle zmíně-
ných instrukcí, z bolestivého tahání vznikne tělu prospěšná chvíle, 
kdy se aktivně posílí střed těla, zádové i šikmé břišní svaly spolu 
se všemi protilehlými svaly, jako jsou biceps i triceps a přední i zadní 
strana stehen. Nezapomeňte však střídat ruce, ve kterých zavaza-
dlo nesete, ať je vaše tělo posílené souměrně. ▪

Sportovní taška, brašna na notebook nebo kabelka – všechna 
tato zavazadla, ale i spoustu dalších nosíte na rameni. Tímto 

ale vaše tělo zatěžujete závažím o několikakilové hmotnosti. Pozor, 
dámy, to platí i pro malou kabelku. Nejen rameno, ale celá páteř, 
tedy osa našeho těla, je v danou chvíli vychýlená. Při častějším 
praktikování tak svému tělu zaděláváte na problémy vedoucí k bo-
lestem, a mnohdy až k operacím. 

Správně se narovnejte
Pojďme se spolu zamyslet nad tím, jak nám nesprávné tahání za-
vazadel ubližuje a jak jej naopak můžeme využít pro posílení téměř 
celého těla. Nácvik správného držení těla a aktivaci jeho středu po-
třebné nejen k přepravě zavazadel můžete natrénovat vsedě na ces-
tě vlakem. V první řadě je třeba, abyste se narovnali. Jelikož se dnes 
budeme zaměřovat na držení těla potřebné i pro stání a přepravu 
zavazadel, není úplně potřeba, abyste se opírali. Ale k lepšímu 

✖ ✔

✖ ✔
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Litomyšl je malebné městečko ve východ-
ních Čechách. Pyšní se dlouhou historií, 

bohatou kulturní tradicí a řadou slavných 
rodáků či osobností, které zde žily a působi-
ly. Není však žádným skanzenem, proslavila 
se i moderní architekturou a současným 
uměním. Také historické kulisy nezůstaly 
prázdné, ale žijí řadou kulturních a společen-
ských akcí, které by hravě naplnily i mnohem 
větší město. 

Zatahovací střecha chrání před deštěm
K poctě největšímu rodákovi Bedřichu 
Smetanovi se zde od roku 1946 koná velký 
hudební festival. Letos má proběhnout od  
11. června do 6. července. Dominantní 
složkou programu Národního festivalu 
Smetanova Litomyšl jsou sice opery, ale 
dramaturgie je široce otevřená pro všechny 
druhy klasické hudby a zahrnuje i přesahové 
pořady do zcela jiných hudebních žánrů. Vy-
bere si tak prakticky každý. Pořady se konají 
jako open air na zámeckém nádvoří. Když 
se vydaří vlahá hvězdná noc, je tak hudeb-
ní zážitek ještě více umocněn. Pořadatelé 
myslí i na možnost deště. Z tohoto důvodu 
se na zámecké nádvoří postaví speciální 
konstrukce zastřešení, která za pěkného 
počasí vytváří portál jeviště. Ovšem když se 
obloha zatáhne, zatáhne se i střecha. Diváci 
si často vůbec nevšimnou, že už nesedí pod 
širým nebem. 

Smetanova Litomyšl vás pohltí 
hudbou pod širým nebem
Přelom června a července si mnoho milovníků hudby spojuje s návštěvou Litomyšle. V tomto krásném období raného léta, počínajících 
prázdnin a dovolených panuje přímo ideální atmosféra pro zážitek tohoto druhu. Říká se, že kdo jednou navštíví zdejší hudební festival 
v úžasném prostředí zámku, vrací se sem pak každý rok. Při cestě navíc můžete využít výhodnou nabídku Českých drah. 

VÍCE NA WWW.SMETANOVALITOMYSL.CZ

Pro cestu na festival můžete využít vlaky 
Českých drah a jízdní doklady speciální 
tarifní nabídky Vlak+ Smetanova Lito-
myšl. Zpáteční jízdenku do druhé vo-
zové třídy získáte se slevou 50 procent 
z flexi základního jízdného. Jízdenky 
s touto slevou mohou být vystaveny 
z kterékoli stanice/zastávky, kde zasta-
vují vlaky ČD, cílovou stanicí musí být 
Česká Třebová. Tato jízdenka bude mít 
platnost sedm dní. Lze ji vystavit na ob-
dobí od 10. června do 7. července.  
Více informací získáte na www.cd.cz.

NABÍDKA VLAK+

„Na festivalu mě baví, že se s ostatními 
návštěvníky potkáváte v centru města, které 
není velké, ale jeho atmosféra je taková 
přátelská, uvolněná, nasycená kulturou. 
V kavárně sedíte vedle Tomáše Halíka, 
posloucháte Theodora Pištěka, potkáváte 
známé pěvce a dirigenty... Můžete s cizími 
lidmi probírat, co se vám líbilo, na co se chys-
táte, vyměňovat si dojmy a zážitky. Po týdnu 
je zvláštní odjet, je to jako úplně jiný svět,“ 
napsala na svůj blog jedna z návštěvnic. 

Výstavy a posezení v parcích
Festivalem žije celé město. Hudební část to-
tiž doplňuje Smetanova výtvarná Litomyšl, 
při níž výstavy pořádají nejen četné zdejší 
galerie, ale výtvarné umění se objevuje 
i ve veřejném prostoru a v improvizovaných 
výstavních prostorách. Hudbu všech žánrů, 
divadlo, umělecké dílny a filmové projekce 
nabízejí Festivalové zahrady. Je zde sou-
středěn doprovodný festivalový program 
s volným vstupem, zaměřený zejména na ro-
diny s dětmi. Uvolněná atmosféra, možnost 
pikniku na pobytových trávnících, opravdo-
vá pohoda, tohle vše láká nejen návštěvníky 
festivalu.  ▪

smetanova
litomyšl
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UKRAJINA

O jaderné elektrárně Černobyl slyšel asi každý člověk na planetě. V rámci takzvané extrémní turistiky jsme se rozhodli navštívit 
město Pripjať, které bylo postaveno přesně před padesáti lety právě pro zaměstnance této elektrárny. Věděli jsme, že nám půjde 
o zdraví, ne snad kvůli zbytkové radiaci po jaderné havárii, ale protože se budeme pohybovat v nezajištěných objektech, které mohou 
kdykoli spadnout. A také jsme věděli, že většina budov má stále svého majitele, takže vstup do nich nebude tak docela legální. 

PRIPJAŤ JAKO MĚSTO DUCHŮ 
VARUJE PŘED LIDSKOU DOMÝŠLIVOSTÍ
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vstupní kontrolu. Voják se samopalem nám 
kyne, abychom zastavili. Postupně 
obchází auto, kontroluje údaje 
v cestovních pasech a re-
gistrační značku vozidla, 
prohlíží zavazadlový 
prostor. Nenašel sebe-
menší chybičku, takže 
můžeme vjet do zóny.

Hračky bez dětí
Zmocňuje se nás soucit 
k lidem, kteří v zóně před 
havárií reaktoru žili. Cesta je 
velmi široká a samozřejmě místy 
neudržovaná. Zanedlouho míjíme monu-
mentální nápis Černobyl. A už se nacházíme 
na Kirovově třídě. Padá na nás hrůza i smu-
tek z okolních budov. Některé z nich jsou už 
značně poničené. Co se také nedá přehléd-
nout, je potrubí vedené po krajích ulice. Kvů-
li možné kontaminaci pitné vody po havárii 
se vyhnalo nad zemský povrch. Pokračujeme 
dál a za našimi zády necháváme město. Vi-

Při našem příjezdu je vesnička Oraně 
zahalená do černočerné tmy. Nikde ani 

známka umělého venkovního osvětlení. 
Dnešní generace českých školáků by na tom-
to místě určitě nepřežila, neboť v dosahu 
neexistuje žádné wi-fi spojení. Vstupní po-
hoštění je však nečekaně luxusní. Tříchodová 
teplá večeře přichází vhod, protože po tak 
náročné cestě jsme byli nesmírně vyčerpaní. 
Budík nás tahá z postelí až na druhý pokus. 
Kolem sedmé hodiny už jsme u stolu s bo-
hatou snídaní. Milé úsměvy našich hostitelů 
doplní příchod Maxima, našeho průvodce. 
Rychlé představení doprovází pevné podání 
ruky a jde se rovnou na věc, nechceme 
ztrácet čas.

Sluneční i analogové hodiny ukazují něco 
málo po deváté hodině ranní. Přijíždíme 
k prvnímu kontrolnímu stanovišti. Prostor 
okolo je celkem velký a v tu dobu liduprázd-
ný, což bylo také záměrem našeho průvodce. 
Můžeme si zde zakoupit suvenýry, a pod-
pořit tak místní trh. Na vpuštění do zóny 
čekáme jen chvíli. Potom ještě absolvujeme 

díme lesní cesty a vedlejší silničky, po pravé 
ruce se líně táhne řeka. Úplná romantika. 
Náhle poprvé zastavujeme auto. Před námi 
je opuštěná budova. Vystupujeme, převléká-
me se a s děsivým očekáváním vstupujeme 
dovnitř.  

Místy vidíme poházené stavebnicové 
kostky, panenky, autíčka, knížky. Každá 
místnost je stále vybavená nábytkem, jen 
povlečení na postýlkách chybí. Pozorujeme 
pohozenou dětskou botičku. Průvodce  
Maxim s dozimetrem nám ukazuje, že radia-
ce uvnitř budovy je velmi nízká. Kdybychom 
tu však zůstali natrvalo, asi by nás čekala 
pomalá smrt. Na skříňkách v chodbič-
kách jsou namalované značky – čtyřlístek, 
houbička nebo červené autíčko. Přesně tak 
to vypadalo u nás, když jsme si ráno věšeli 
bundy ve školce v převlékárně. 

Zadržujeme slzy a raději pokračujeme 
v cestě. Od nového sarkofágu čtvrtého 

bloku se začíná blýskat odrážející 
se světlo slunečních paprsků. 

Místo autorádia nás na cestě 
doprovázejí varovné signály 
z Maximova dozimetru. Ra-
diace se pomalu zvyšuje, až 
dorazíme k „mostu smrti“. 
Zbývá už jen poslední kont-

rola a bez problémů vjíždíme 
do města, které zná celý svět. 

Pripjať.

Ve světě plynových masek
Kdysi sem vedla dvouproudová silnice, 
rozdělená ostrůvkem a lemovaná panelo-
vými domy. Dnes z ní zbyl jediný jízdní pruh. 
Užasle pozorujeme, jak si příroda bere zpět, 
co jí dříve patřilo. Projíždíme Leninovou 
třídou a parkujeme poblíž náměstí Ener-
getiků. Hodinky ukazují téměř jedenáct 
dopoledne. Bereme si batohy i pasy a pořád 
fotíme. Zmocňuje se mě touha zachytit 
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každou plynovou masku na cestě. Snad to 
přejde, říkám si. Ale nepřešlo mě to do konce 
výpravy. 

Cesty pod nohama jsou porostlé mechy 
a kolem rostou mladé stromky, se kterými 
architekti dříve vůbec 
nepočítali. Jen o pár 
metrů dále zahlédneme 
dominantní ruské kolo. 
Majetnicky jakoby hlídá 
celé město před nechtě-
nou návštěvou, jen před 
radiací uchránit nedoved-
lo. Mimochodem nikdy 
nebylo v provozu. Maxim 
ještě upozorňuje na vy-
sokou radiaci. Jedna z ka-
binek kolotoče obsahuje 
zapomenutý materiál. Dozimetr pomalu 
přestává zvládat a píská jako o pomoc.

 
Bahno životu nebezpečné
Dali jsme si krátkou pauzu na odpočinek. 
Široko daleko samozřejmě není žádný 
obchod s jídlem, všechno jsme si museli 
vzít s sebou. Hlavně vodu. Maxim nás vybízí 
k odjezdu a zarostlou cestou přijíždíme 
k budově, která kdysi sloužila jako umělecká 
škola. Vejdeme dovnitř a opět fotíme. Klavír 
působí velmi staře. Navíc je tak zaprášený, 

že si na něm můžete prstem ruky napsat 
svá přání. Kterou skladbu na něm asi hráli 
naposledy? Venku míjíme zarostlý park 
s fontánou a sochami. Při zpáteční cestě 
houštím narážíme na zbytky původního 

plotu a ostnatého drátu. 
Ty sloužily jako zábrana 
pro vstup do města. 

Dostáváme se k pří-
stavu. V hlavní budo-
vě míjíme automaty 
na nápoje, na svou dobu 
velmi moderní, dnes však 
působící spíše komicky. 
Cesta nás přivádí až 
na molo k řece. Naskýtá 
se nám nádherný výhled, 
ve vodě občas plave ryba. 

Na koupání to ale dnes nevypadá. Voda snad 
není tolik kontaminovaná (aspoň relativně), 
ale hluboké nánosy bahna jsou pro lidské 
zdraví velmi nebezpečné. 

Sem už pošta nechodí
Při zpáteční cestě z mola se snažíme po-
chopit obrázky na zdech některých budov. 
Sprejeři se nejspíš snažili dodat městu 
radostnější tvář. Míjíme obsypanou jabloň 
a necháváme si zajít chuť na lákavě vyhlíže-
jící plody. Opodál se tyčí torzo atletického 

KAŽDÁ MÍSTNOST 
JE STÁLE VYBAVENÁ 

NÁBYTKEM, 
JEN POVLEČENÍ 

NA POSTÝLKÁCH 
CHYBÍ.

BAGATELIZACE UDÁLOSTI
O největší havárii v historii jaderné 
energetiky se v tehdejším východním 
bloku informovalo zpočátku jen velmi 
okrajově. Sovětská televize přinesla 
krátkou zprávu až v pondělí 28. dubna 
večer. V Československu otisklo Rudé 
právo první strohou informaci v úterý 
29. dubna – uprostřed sedmé strany 
(viz foto). O den později se ve stejných 
novinách mohla veřejnost dozvědět jen 
minimum informací, opět schovaných 
na sedmé straně. Hlavní místo 
ve zpravodajství musela mít příprava 
na oslavu svátku 1. máje včetně 
chystaného cyklistického Závodu míru, 
který probíhal rovněž na území Ukrajiny 
(jedna etapa závodu začínala v Kyjevě). 
Teprve 1. května se v Rudém právu 
zpráva o havárii dostala na první stranu. 
Bylo to však jen strohé sdělení vlády, 
že není třeba přijímat žádná zvláštní 
opatření a že zdraví obyvatel není 
ohroženo. Redakce ho umístila opatrně 
zcela dole. Na konci osmdesátých let 
se však v Československu hovořilo 
o Černobylu i v oficiálních médiích 
otevřeněji, zejména v důsledku 
Gorbačovovy politiky glasnosti 
a přestavby.
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stadionu, ze kterého zbyly jen tribuny. 
Přicházíme k panelovému sídlišti, po pravé 
ruce máme činžák se zašlou cedulí s číslem. 
Vcházíme dovnitř. Poštovní schránky jsou 
prázdné a marně čekají na listonoše. Občas 
nahlédneme do jednotlivých bytů, ve kte-
rých se stále nachází vybavení, ale i dětské 
hračky. Maxim nás vybízí k opatrnosti 
a po chvilce se ocitáme na střeše panelá-
ku. Pripjať máme jako na dlani. Sedáme si 
a přemýšlíme o osudu tohoto zvláštního 
místa. Vidíme prázdné a zničené domy, ulice 
bez lidí, hotely bez návštěvníků, nemocnice 
bez lékařů, školy bez učitelů, divadla bez 
úsměvů. Za pár let tu jistě budou stromy 
vyšší než domy.

Pár chvil poté vcházíme hlavním vstupem 
do místní školy. Lavice jsou posypané jen 
opadanou omítkou, jako bychom navští-
vili učiliště cukrářů. V některých třídách 
objevíme popsané tabule a sešity žáků, jiné 
místnosti zejí prázdnotou. Zvonek už nikdy 
nezazvoní. Nedaleký obchůdek už neláká 
zákazníky na regály zboží, jen turisty svou 
zvrácenou krásou. Na pultu stojí pokladna 
z osmdesátých let a pár chladicích regálů. 
Dříve symboly obchodu, dnes jen atrapy.

Monstrum jménem Duga
První den končí. Večer si stahuji do počíta-
če své úlovky a během importu fotografií 
usínám. „Vstáváme, pánové, na stole je 
snídaně,“ budí nás Maxim. Hodinky opět 
ukazují sedm hodin a já utíkám do kuchyně, 
abych stihl jídlo. Všechno jde podle akčního 
plánu. Vyrážíme stejnou cestou jako včera, 
ale najednou Maxim uhne k lesu. Míjíme 
falešnou autobusovou zastávku, krásně 
vykládanou mozaikou s motivem medvídka 
z olympiády. Před námi je už jen les, vede 
k němu poměrně úzká panelová cesta. Míjí-
me další autobusovou zastávku, tentokrát 
už skutečnou. Nakonec jsme zabrzdili před 

výcvikového centra pro radar. Všude jen 
samé kontrolky a nejrůznější řídicí prvky, 
na horních obrazovkách se šklebí ikonky 
nepřátelských raket.

Prohlídka celé budovy končí příchodem 
k samotné anténě radaru Duga. Taková 
neuvěřitelná konstrukce! Neskutečné, že 
může člověk postavit tak obrovské mons-
trum. Z vojenské části se dostáváme do té 
civilní. Zarostlou cestičkou postupujeme 
k hasičské základně. Zaujala nás hlavně svojí 
kotelnou a výcvikovým střediskem. Posléze 
se proplétáme houštinami k dalšímu panelo-
vému domu. Prvním vchodem mizíme uvnitř 
a necháváme divokou přírodu za námi. 
Opadané omítky nás už vůbec nepřekva-
pují. Přes houštinu nás Maxim upozorňuje 
na zarostlou budovu – plavecký areál. Přes 
dámské šatny se dostáváme k samotnému 
bazénu. Fascinující pohled! Musím si chvíli 

obrovskou zelenou bránou. Jako první je 
u nás čtyřnohý přítel člověka. Ve staré budo-
vě sedí jeho pán, hlídač. 

Za branou se líně táhne klikatá cesta 
obrostlá vysokou trávou. Schovává jen 
rezavé potrubí a zbytky vojenské techniky. 
Dozvídáme se, že areál byl tehdy rozdělený 
na část soukromou a vojenskou. Ta civilní 
fungovala jako relativně normální město, 
byť rovněž pod přísným dozorem. Přes 
další les se dostáváme ke strážní věži, kde 
už dnes nikdo nehlídá. Přilehlá budova má 
délku téměř kilometr. Po vstupu dovnitř 
se cítíme velmi stísněně. Vše vypadá 
jako po požáru, ale ve skutečnosti tu jen 
zapracoval čas. Kráčíme a vidíme místnost 
za místností. Jedna z nich dříve sloužila 
jako místo pro počítač. Ten vyplňoval celý 
prostor a musel se chladit silnou vzdu-
chotechnikou. Vstupujeme do bývalého 
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odpočinout, protože po takovém focení 
jsem dost vyčerpaný. A přesto mám pocit, že 
těch záběrů je málo. Kolik tu asi bylo předá-
no diplomů a medailí? 

Márnice a pitevny
Objevujeme již třetí školu. V minulosti se 
zde evidentně kladl důraz na vzdělávání. 
Moc jsme se tu nezdrželi. Zaujala mě jen 
jedna z učeben vyhrazená památce hrdinů 
z druhé světové války. 
Potom jsem si umínil 
navštívit nemocnici. 
Hned prvním oddělením 
byla márnice. Kopřivy 
a houštiny nás nechtějí 
pustit dál, ale nevzdává-
me se. Chytáme za kliku 
masivních železných 
dveří. A nic. Prostě nejdou 
otevřít. Teprve když se 
k dílu přidá pátá a šestá 
ruka, jemně povolí a my 
můžeme jen tak tak proklouznout dovnitř. 
Vpravo vidíme místnost, kde se vyzvedávaly 
urny pro pozůstalé. O kousek dál se v šeru 
vynořují chladicí boxy na mrtvoly. Vlevo jsou 
dvě místnosti, které sloužily jako pitevny. 
Moc se mi tam jít nechce. Raději přechází-
me do hlavní nemocniční budovy, přes ulici 
Kurčatovu.

Polorozpadlé schodiště uvnitř nepůsobí 
bezpečně. Ale riskneme to. Před námi se vy-
noří dlouhá chodba a plno otevřených míst-
ností, kterými proudí silné denní světlo. Jako 
by to byla ulice duchů, pomyslím si. Raději 
se za sebou neohlížím. Na podlahách se válí 

omítka, židle a zbytky zdravotnického vyba-
vení. Ačkoli to dnes tak nevypadá, v polovině 
osmdesátých let zde pracovali s nejvyspělejší 
technikou dostupnou v Sovětském svazu. 

Za tohle nás můžou vyhostit
Přicházíme až k místu, kam se denní světlo 
nedostane. Vytahujeme kapesní svítilny 
a pokračujeme do centrálního příjmu. Je 
to známé místo, kam po výbuchu jaderné 

elektrárny přiváželi první 
hrdiny, bojovníky z řad 
hasičských jednotek. 
Byli zasaženi radiací 
a v bolestech umírali. 
Strnul jsem, na recepci 
se ještě válí hasičská 
uniforma. Dívám se na ni 
a automaticky natahuji 
ruku, abych na ní urovnal 
límec. Najednou mě 
Maxim chytne a odstrčí. 
Vytahuje dozimetr, který 

vzápětí řve jako splašený. Okamžitě mi do-
chází, jakou hloupost jsem chtěl provést.

V tu chvíli slyšíme ze vzdáleného konce 
chodby hlasy a kroky. Vojenská hlídka! 
„Do této budovy se nesmí,“ řekl polohla-
sem Maxim. „Hlavně potichu a za mnou.“ 
Vybíháme do vyššího patra a schováváme se 
v jedné z místností. Slyšíme, jak se kroky pod 
námi zastavily. 

„Je to zakázané místo,“ šeptá průvodce, 
„za tohle by mi mohli sebrat licenci a vás 
okamžitě vyhostí ze zóny.“ Máme štěstí, 
hlídka míří dál. Ale nám se ještě pryč nechce. 
Prohlížíme si bývalé gynekologicko-porod-

JADERNÁ HAVÁRIE
K havárii v jaderné elektrárně Černobyl 
došlo v sobotu 26. dubna 1986 
v časných ranních hodinách. Během 
technické zkoušky, v důsledku řady 
lidských selhání i chybné konstrukci 
reaktoru, prudce vzrostl tlak páry 
v reaktoru ve 4. bloku elektrárny. 
Mohutná exploze odhodila víko, 
vyústila v požár a sérii dalších explozí. 
Do atmosféry se uvolnil radioaktivní 
mrak, který se postupně šířil po severní 
polokouli. Široké okolí elektrárny 
včetně města Pripjať bylo změněno 
na uzavřenou zónu. Vysídlení se týkalo 
asi 350 tisíc lidí. Přímo při havárii 
zemřelo podle oficiálních údajů 31 lidí, 
celkový počet obětí se uvádí od několika 
tisíc až po jeden milion. Budova 
poškozeného reaktoru byla ještě v roce 
1986 obestavena železobetonovým 
sarkofágem. V letech 2010–19 byl 
postaven nový kryt, který obklopil ten 
původní. V poslední době se o Černobylu 
hodně mluví díky populárnímu seriálu 
téhož jména v produkci televize HBO. V TU CHVÍLI 

SLYŠÍME ZE 
VZDÁLENÉHO KONCE 

CHODBY HLASY 
A KROKY. VOJENSKÁ 

HLÍDKA!

Vyhořelý čtvrtý reaktor dostal už druhý ochranný kryt.
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nické oddělení. U všech vyšetřovacích lůžek 
pro ženy se po stranách stále nacházejí ope-
rační nástroje. Zmocňuje se mě nepříjemný 
pocit a přestávám fotografovat. Na vedlej-
ším novorozeneckém oddělení je nám hned 
trochu lépe. Maxim nám tvrdí, že v době 
před katastrofou se měla otevřít ještě jedna 
porodnice. A dodává, že v prvním týdnu 
života miminek byl absolutně zakázaný styk 
s jejich matkou. 

Vyhrnujeme si rukávy
Čeká nás továrna Jupiter. Budova je vzdále-
ná přes půlku Pripjati. Trvá poměrně dlouho, 
než na místo dorazíme. Ve tři hodiny odpo-
ledne je všude kolem nás ticho. V ulicích se 
daří jen trávě, keřům a stromům. Míjíme 
velké množství nedostavěných domů. Byly 
určené pro nové obyvatele města, kteří už 
nikdy nepřijedou. Do Jupitera vstupujeme 
velkými vraty. Jako první nás vítá adminis-
trativní budova s jídelnou. Továrna nebyla 
po jaderné katastrofě okamžitě opuštěna. 
Vznikly zde radiologické laboratoře pro tes-
tování různých dekontaminačních technik 
a vývoj dozimetrických přístrojů. Skromný 
provoz běžel až do roku 1996. 

Dnes je již továrna téměř rozpadlá a uvnitř 
nic nezůstalo. Stále však kolují fámy o tom, 
co se zde ve skutečnosti vyrábělo. Někdo 
tvrdí, že magnetofony 
a elektronické součástky 
do domácích spotřebi-
čů. Druzí to ale pova-
žují za zástěrku. Prý se 
zde tajně produkovaly 
polovodičové součástky 
pro vojenský průmysl. 
V laboratořích a dílnách 
se údajně testovaly nové 
materiály a vyvíjely různé 
robotické systémy. 

Vrháme na továrnu poslední pohled 
a zavíráme za sebou vrata. Je to skoro 
symbolická tečka za naší návštěvou Pripjati. 
Nastartované auto se už chystá k odjez-

du. V klidu si vyhrnujeme rukávy dlouhých 
triček, které nám pomáhaly chránit se před 
zbytky radiace či možnou kontaminací. 

Vyrážíme zpět. Maxim 
ještě vytahuje dozimetr, 
aby nás ohromil mírou 
radiace. Máme stažená 
přední okna, vítr nám 
čechrá vlasy a ve zpětném 
zrcátku vidíme nejvyšší 
obytnou budovu města. 
Jako by přísně dohlížela 
na náš odjezd. Říká se, 
že v Pripjati stále žijí lidé, 
dokonce v samotném 

centru. I když my jsme žádné domorodce 
neviděli. Najednou mám pocit, že jsme byli 
celou dobu jen vetřelci. Cestou domů máme 
opravdu o čem přemýšlet… ▪

ŘÍKÁ SE, ŽE 
V PRIPJATI STÁLE 

ŽIJÍ LIDÉ, DOKONCE 
V SAMOTNÉM 

CENTRU. 

Památník hrdinů z řad hasičů



HLEDÁ SE ŽELEZNIČNÍ  

Každým tričkem Záchrana
přispíváte 100 Kč na 
železniční spolky a muzea,
na roušky a dezinfekci, 
pro lidi na dráze v 1. linii.

www.locomotif.cz
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TISÍCE MIL 

NAPŘÍČ AMERIKOU
VE DVOU LIDECH
Za jejich namáhavou prací stojí roky zkušeností, dřina, lidský um, ale také 
vyspělá technologie. Strojvedoucí nákladních vlaků v Americe jsou na svou 
profesi náležitě hrdí. Platilo to o nich v éře páry, dieselových lokomotiv 
i v současné počítačové době. Jejich pracovní podmínky se přece jen liší 
od těch českých, a to nemluvíme jen o výši platu. Pojďte s námi na chvilku 
nahlédnout do jejich světa.
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STROJVEDOUCÍ 
V USA

varianta na světlém pozadí
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Malý Johnny se vracel s tátou z nákupů 
ve městě na jejich rodnou farmu. 

V místě, kde nekonečně rovná silnice přetíná 
dvoukolejnou železniční trať, se rozblikala 
červená výstražná světla, ozvalo se ničím 
nezaměnitelné cinkání a hned nato se spus-
tily závory. Johnny se podíval vpravo a uviděl 
blížící se vlak. Táhly ho čtyři lokomotivy 
a na konec soupravy vozů naložených uhlím 
nebylo možné dohlédnout. Lokomotiva 
začala před přejezdem houkat a její přední 
světlomety se rozblikaly.

Johnny chtěl počítat vagony. Když byl 
u čísla čtyřicet osm, uslyšel zleva zahouká-
ní. Zahlédl protijedoucí kontejnerový vlak 
tažený třemi lokomotivami. Jejich žlutá 
barva byla jen o něco světlejší než barva 
podvečerního nebe. Když první lokomotiva 
míjela přejezd, vystrčil strojvedoucí z kabiny 
ruku a zamával jim. Johnny s tatínkem 
fascinovaně pozorovali masivní a majestátní 
monstrum dunící na kolejích. Lokomotivy se 
jim vzdalovaly a hukot jejich motorů postup-
ně vystřídal klapot kol a vrzání kovových 
součástí vagonů. Johnny si říkal, jak úžasné 
musí být takový dlouhý vlak řídit, a usmyslel 
si, že jednou také bude strojvůdcem.

Vlaky dlouhé až dva kilometry
Podobná scéna se mohla stát kdekoli po ce-
lých Spojených státech. Není problém zde 
potkat i dnes více než jeden a půl kilometru 
dlouhý vlak se 130 vagony s nákladem uhlí. 
Takové kolosy na kolejích klidně váží  
18 tisíc tun a táhne je šest dieselelektrických 
lokomotiv o celkovém výkonu 21 tisíc koní. 
Zcela běžně dokonce můžete v Americe 
spatřit více než dva kilometry dlouhý  
a 6 800 tun vážící vlak naložený kontejnery 
ve dvou vrstvách. Jaké to je řídit takové vlaky? 

Zatímco některé profese se vyvinuly až 
během rozvoje určitého oboru, povolání 
strojvůdce je spjaté s železnicí hned od jejích 
počátků. V dobách parního provozu měli 
strojvůdci nepoměrně těžší práci. Museli 
ovládat těžké a komplikované mašiny, scho-
vaní jen pod stříškou kabiny, v noci, za deště, 
za mlhy nebo ve velkých vedrech. Většina fírů 
si nejprve odkroutila několik let jako topiči, 

kteří byli se strojvůdci nedílně spjatí a byli jim 
pravou rukou. Jejich fyzicky náročná práce 
spočívala nejenom ve správném přikládání 
do kotle, ale také v hlídání vody nebo proma-
závání některých součástí. Jak strojvedoucí, 
tak topič byli na svou práci hrdí. Často se 
jednalo o opravdové silné osobnosti.

Výhody dieselových lokomotiv
Za téměř dvě stě let od svého vzniku prošla 
železnice řadou technologických změn. Jak 
se lokomotivy vyvíjely, získávaly stále více 
součástí, které přispívaly k bezpečnějšímu 
provozu. Byly to třeba samočinné tlakové 
brzdy, které umožňovaly strojvedoucímu 
brzdění celého vlaku (včetně lokomotivy), 
čímž se nahradilo dosavadní brzdění mecha-
nickými brzdami ovládanými brzdařem, což 
byla náročná a leckdy i riziková práce. Dva-
cáté století přineslo další vylepšení, která 
přispěla k efektivnějšímu provozu (například 
mechanický přikladač), nicméně požadavky 
na strojvůdce zůstaly v podstatě nezměně-
né. Stále platí, že jeho hlavním úkolem je 
dostat vlak bezpečně a co nejekonomičtěji 
z bodu A do bodu B.  

Bez ohledu na krásu parních strojů, které 
dodnes propadají miliony železničních 
fandů po celém světě, byly dieselové mašiny 
ekologičtější, a navíc mnohem výkonnější. 
Jedna dieselová lokomotiva se sice nemohla 
měřit s „muskulaturními“ mašinami typu Big 
Boy (společnosti Union Pacific), ale když 
pracovala v tandemu s několika dalšími, po-

skytovalo jí to oproti předchůdcům značnou 
výhodu. Existovaly samozřejmě i tandemy 
parních lokomotiv, nicméně každou z nich 
musel strojvůdce ovládat v souladu s ostat-
ními stroji. Souprava dieselových lokomotiv 
mohla být naproti tomu ovládána pouze 
z jednoho stroje, čímž se snížil nutný počet 
členů vlakové čety. 

Hlavní práci dělá počítač?
V éře páry jezdili strojvůdci na kratší vzdá-
lenosti – maximálně tak do 160 kilometrů, 
zatímco moderní mašiny umožní dosáhnout 
delší vzdálenost za kratší čas. Například 
posádka lokomotivy pracující pro železniční 
společnost Burlington Northern & Santa Fe 
(BNSF) ujede za směnu průměrně kolem  
350 kilometrů. Dieselové a elektrické loko-
motivy však postrádaly a postrádají charis-
ma svých parních předchůdců. V současném 
počítačovém věku je to ještě více markantní. 
S postupem času si strojvedoucí stále více 
uvědomují, že mají nad lokomotivou čím dál 
menší kontrolu, protože skoro všechno za ně 
dělají počítače. Ty dnes monitorují praktic-
ky všechny části lokomotivy, od výkonu až 
po spotřebu paliva. 

V knize železničního historika Briana 
Solomona to výstižně popisuje strojvedoucí, 
který začal svou kariéru na železnici Penn 
Central v lednu 1971: „Pracoval jsem na ma-
šinách GG1 a E8 a s těmi se nedá nic srovnat. 
S GG1 jste cítili souznění. Měly různé nuance 
a museli jste se plně soustředit na to, co 
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děláte. Když jste tyhle stroje řídili, mohli jste 
cítit, jak se vám dostávají pod kůži. Byl to 
úžasný zážitek. Kolegové byli pyšní na to, 
že je mohou řídit. V novějších strojích už 
nemáte tu svobodu řízení, na kterou jste 
byli zvyklí. Řadu věcí za vás dělá počítač a je 
mnohem obtížnější rozjet vlak plynule. Už 
nemusíte mít tolik zkušeností, co jste museli 
mít dříve. Nyní je za vás má počítač. Dříve 
jste se museli mnohem více učit, jak správně 
řídit vlak. Teď je to sice jednodušší práce, 
ale už není, co bývala.“ I přesto v kabině 
lokomotivy ještě pořád není lidský prvek 
ztracený. Sice už dnes není pro řízení vlaku 
až tak nezbytná zručnost, nicméně zkuše-
nost stále nic nenahradí. 

Nákladní doprava dominuje
Jak se liší práce strojvůdců od kolegů v jiných 
zemích? Na severoamerické železniční 
síti razantně převažuje nákladní doprava, 
která je provozovaná výhradně soukromý-
mi železnicemi. Na celkové délce 225 tisíc 
kilometrů přepraví za rok až 2 miliardy tun 
nákladu. Osobní železniční přeprava tvoří 
proti nákladní jen malé procento a dopravu 
přes kontinent zajišťuje pouze národní do-
pravce Amtrak. U některých měst pak menší 
společnosti provozují příměstskou dopravu 
(např. Metra, Septa, Caltrain) ve vlacích 
podobných našim jednotkám CityElefant. 
Kromě několika vysokorychlostních tratí 
na východě USA nejsou tratě elektrifikova-
né, a tak veškerou nákladní dopravu zajišťují 
na dlouhých tratích výkonné dieselelektrické 
lokomotivy. 

Čeho si určitě všimne každý, je už zmíněná 
délka souprav. Dnes se pohybuje v průměru 
kolem dvou kilometrů a stále se prodlužuje. 
Maximální délka není v současnosti nijak 
regulovaná, a tak se železnice snaží vypravit 
co nejdelší vlaky, které táhne několik lokomo-
tiv řízených jedním strojvůdcem, čímž ušetří 
na mzdových nákladech. Nicméně sílí hlasy 
volající po zavedení maximální délky vlaku, 

nimální počet členů vlakové čety stanovený 
americkým Federálním úřadem pro železnici 
(Federal Railroad Administration, zkráceně 
FRA) jsou dva. Jedná se o vlakvedoucího 
(v angličtině conductor) a strojvůdce. 
Vlakvedoucí sedí v levé části kabiny loko-
motivy a je opravdu takovým šéfem vlaku. 
Zodpovídá za sestavení soupravy a za kom-
pletní a správnou dokumentaci ohledně 
nákladu. Stará se o rádiovou komunikaci 
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KOLIK SI VYDĚLÁ?
Americký úřad Bureau of Labor Statistics odhaduje, že v květnu 2017 pracovalo na železnici 
35 680 strojvůdců s průměrnou hodinovou mzdou 32 dolarů (65 980 dolarů ročně). Podle serveru 
salary.com byla průměrná roční mzda strojvůdců 68 687 dolarů. Jednou z nejlépe platících společ-
ností je Burlington Northern & Santa Fe (BNSF). Roční plat strojvůdce se tu včetně bonusů pohy-
buje od 80 do 124 tisíc dolarů. Za ní je Union Pacific (UP) s velkým rozpětím od 61 do 122 tisíc.  
Podobně je na tom Norfolk Southern (NS) s intervalem mezi 61 a 117 tisíci. Strojvedoucí ve spo-
lečnosti CSX má roční plat v rozpětí 55 až 113 tisíc dolarů a strojvedoucí Amtraku si ročně přijdou 
až na 114 tisíc dolarů. A jak je to v Kanadě? Podle serveru glassdoor.com jim společnost Canadian 
National (CN) vyplácí v průměru 111 tisíc dolarů ročně, konkurenční Canadian Pacific (CP) téměř 
100 tisíc dolarů. Plat se také odvíjí od počtu odpracovaných let. Asi nepřekvapí, že s přibývajícími 
zkušenostmi roste i odměna. Co možná zarazí, je, že po dvaceti letech praxe plat strojvedoucího 
mírně klesá.
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PRŮMĚRNÉ ROČNÍ PLATY 
STROJVEDOUCÍCH V USA

které argumentují především  
nehodami několika dlouhých  
souprav, případně upozorňují na  
fakt, že některé tratě nejsou na stále se 
prodlužující délky vlaků stavěné. Nemluvě 
o zpoždění provozu. Některé tratě ovšem 
samy limitují délku vlaků délkou tzv. výhybny 
(místo mimo železniční stanici umožňující 
křižování nebo předjíždění vlaků).

Na stanovišti ve dvou
Další odlišnost představuje posádka lo-
komotivy. Zatímco u nás dnes už uvidíme 
v kabině lokomotivy pouze strojvůdce, mi-
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SIMULACE NA POČÍTAČI
Práci strojvedoucího si můžete vyzkou-
šet na trenažérech v řadě zážitkových 
agentur nebo muzeí. Pohodlnější to 
ale je přímo doma. Stačí si stáhnout 
do počítače příslušný software. Neza-
pomeňte ale, že jde vlastně jen o hru. 
S opravdovou dřinou strojvedoucího to 
nemá mnoho společného.

1) Microsoft Train Simulator (MSTS)
I když dnes je už tento software zasta-
ralý, přesto na něj řada uživatelů nedá 
dopustit, už jen díky relativně nízkým 
hardwarovým nárokům. Jeho předností 
jsou věrně vymodelované tratě a vozidla. 

2) Trainz
U tohoto australského programu dopo-
ručujeme si připlatit a stáhnout si velmi 
kvalitně udělané tratě s potřebnými 
soupravami a scénáři. Dnes jsou nej- 
používanější dvě verze – TS12 a T:ANE  
(Trainz: A New Era). Nevýhodou jsou  
velké nároky na paměť počítače.

3) Train Simulator
Simulace se dříve jmenovala Railworks. 
Nyní vychází každý rok nová verze obsa-
hující v názvu letopočet. Program má ješ-
tě vlastnoručně vyrobeného konkurenta 
Train Sim World (TSW), který je však ještě 
více náročný na hardware než Trainz. 

4) Run8
U tohoto amerického programu musíte 
před rozjezdem vlaku vykonat oproti 
konkurentům pár kroků navíc, což se 
přibližuje realitě. Simulátor však nemá 
žádný editor vlastních tratí ani scénářů 
a je zaměřen čistě na hraní po síti, za což 
ovšem nabízí rozdělení různých úloh  
– traťového dispečera, vedoucího  
seřadiště a samozřejmě strojvůdce.  
Dá se provozovat i na slabších počítačích.

a spolu se strojvedoucím dává pozor na trať 
před sebou a navzájem si hlásí návěstidla. 
Kromě toho strojvůdci asistuje ve všem, co 
je zapotřebí.

Velké společnosti v rámci finančních úspor 
lobbovaly za to, aby byla tato pozice vlakve-
doucího zrušena a aby strojvůdce raději více 
využíval moderních technologií. Federální 
úřad pro železnice proto umožnil několika 
železnicím testovat jednočlennou posádku, 
ale výsledky prý byly katastrofální. Během 
dlouhých štrek se stávalo, že znuděný 
strojvůdce téměř zaspal a minul návěstidlo 
se signálem „stůj“ nebo si nevšiml omezení 
rychlosti. A to nebyly jediné zápory, díky 
těmto experimentům také došlo k několika 
vykolejením vlaků. Redukce vlakové čety 
tedy nejspíš zatím nehrozí. Možná i proto, 
že posádka musí doručit vlak s nákladem 
za miliony dolarů a na tak dlouhých trasách 
jsou dva páry očí rozhodně lepší než jeden. 
Nehledě na to, že fíra má během takové 
cesty možnost si alespoň s někým promlu-
vit. Ostatně když potřebuje během cesty 
na záchod, někdo musí dávat na vlak pozor.

Houkání nařízeno!
Kabiny v amerických lokomotivách mají 
v podstatě tři druhy uspořádání jednotlivých 
ovládacích prvků. Zejména ve starších lze 

najít variantu s bočním panelem, kdy se 
musí strojvedoucí k ovládání rychlostní nebo 
brzdové páky pootočit doleva. V moderních 
mašinách už má strojvedoucí pult s mo-
nitory a ovládacími pákami přímo před 
sebou. Pak jsou ještě lokomotivy, které jsou 
kombinací obojího – například rychlostní 
páka nebo dynamická brzda jsou na panelu 
nalevo, před sebou má strojvedoucí pouze 
pult s monitory. 

A ještě jedno amerického strojvůdce odli-
šuje, určitě daleko víc houká. Před většinou 
železničních přejezdů (není-li to zakázáno 
návěstí v „klidové zóně“) musí mačkat 
tlačítko houkačky – dvakrát dlouze, jednou 
krátce a jednou dlouze. Poslední tón musí 
znít, dokud mašina nezabere celou šířku 
přejezdu. Proto je v amerických filmech tak 
často k zaslechnutí typické houkání vlaku 
znějící někde v dáli za městem. Samozřejmě 
ohledně výstrahy, respektive délky a frekven-
ce tónů existují ještě další pravidla, patrně 
nejznámější je použití zvonku (například 
když vlak vjíždí do stanice). 

Řada strojvůdců o své práci říká, že to není 
jen profese, ale i životní styl. A není to určitě 
jen plané přirovnání. Přejme jim v čelech 
těch dlouhých a těžkých kolosů šťastnou 
cestu do cíle. ▪

Více na radiodixie.cz
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ZÁBAVA54 KULTURNÍ TIPY
A RECENZE

JANA KÁBRTA

Kaskadér, herec a filmový producent Petr Jákl chtěl do kin uvést válečné drama Nejvyšší 
pocta, v němž si zahráli Samuel L. Jackson, Ed Harris nebo loni zesnulý Peter Fonda. Jenže 
kina jsou zavřená… a tak se Jákl rozhodl udělat premiéru a film uvádět na internetu, kon-
krétně na stránce vasekino.cz, kde vstupenka přijde na 70 korun. Film vypráví skutečný 
příběh zdravotníka amerického letectva Williama H. Pitsenbargera, jehož statečnost 
zachránila ve Vietnamu desítky životů. V roce 1966 se totiž poblíž Saigonu odehrála jedna 
z nejkrvavějších bitev vietnamské války. Během záchranné mise 11. dubna se jednadva-
cetiletý medik přezdívaný Pits rozhodl dobrovolně opustit relativní bezpečí záchranného 
vrtulníku, aby pomohl vojákům na zemi. O více než třicet let později má byrokrat z Penta-
gonu Scott Huffman Pitsenbargerův případ prošetřit a vypracovat posudek, zda si hrdina 
zaslouží nejvyšší ocenění za statečnost. Na povrch ovšem začínají vyplouvat skutečnosti, 
jejichž zveřejnění může stát Huffmana nejen kariéru.
USA, 110 MIN. / REŽIE – TODD ROBINSON / HRAJÍ – SEBASTIAN STAN, CHRISTOPHER PLUMMER, 
WILLIAM HURT, ED HARRIS, SAMUEL L. JACKSON, DALE DYE, PETER FONDA, LISAGAY HAMILTON, 
JEREMY IRVINE, DIANE LADD, AMY MADIGAN 

FILM

CO NAJDETE ZDARMA NA WEBU

NEJVYŠŠÍ POCTA

KANÁLY ČESKÝCH FILMŮ
Rádi za normálních časů chodíte do kina 
na české filmy, a když je opakují v televizi, 
často si je nenecháte ujít? Šanci zhlédnout 
jich slušnou řádku máte i za současného 
stavu, pěkně doma v obýváku. Společnost 
Bioscop spustila na stránkách youtube.com  
kanál s názvem Filmy česky a zadarmo, 
na němž každý den umístí jeden starší 
český film. A je opravdu z čeho vybírat, 
a to od legendárních Samotářů, Kolji nebo 
Pelíšků až po mladší Fair Play, Fotograf nebo 
Kvarteto. Pokud byste rádi novější snímky, 
třeba nedávnými Českými lvy vyznamenané 
Vlastníky, Staříky nebo Nabarvené ptáče, 
zkuste dafilms.cz. Některé můžete zhléd-
nout v rámci předplatného, jiné za jednorá-
zový poplatek.

SINGLE LADY
Seriál, ze kterého herečka Jana 
Plodková udělala zážitek, neboť 
se dokonale propojila s nápa-
ditým a vtipným scénářem 
Veroniky Dostálové a Terezy  
Seidlové. Ve dvanáctiminu-
tových epizodách hraje šéfku 
hudební televize, která s černou 
ironií přistupuje jak ke své 
práci, tak ke vztahům a životu. 
Po první vznikla i druhá, podob-
ně kvalitní série.
NAJDETE NA KINO.IDNES.CZ

LAJNA
Další záruka, že se pobavíte. 
Hokejový kouč Luboš Hrouzek, 
olympijský vítěz z Nagana 
a bývalý hráč NHL, má před 
rozvodem s manželkou a také 
se rozchází se svým pražským 
klubem. Chce začít znovu 
na místě, kde by ho nikdo 
nečekal – v Havířově! Tady ze 
svého syna vychová hokejo-
vou legendu! V hlavní roli Jiří 
Langmajer.
NAJDETE NA TELEVIZESEZNAM.CZ

VLAK DĚTSTVÍ A NADĚJE
Legendární seriál režiséra 
Karla Kachyni, který očima 
citlivé dívky nahlíží do jed-
noho z nejtěžších období 
v naší historii, do druhé 
světové války. Přesto, že se 
vyprávění nevyhýbá komic-
kým situacím, zachycuje 
nevšední podobu lidského 
hrdinství, které jedinečně 
ztvárnili Helena Růžičková 
a Stanislav Zindulka.
NAJDETE NA IVYSILANI.CZ

ŽIVOT JE HRA
Michal Suchánek nebo Jeno-
véfa Boková si zahráli v sérii, 
jež je adaptací norského 
sitcomu o klukovi, kterému 
je něco přes dvacet a řeší věci 
odpovídající jeho věku: chce 
přítelkyni, víc sexu a míň 
situací, v nichž si připadá jako 
úplný idiot. Během svého 
snažení je ovšem neustále 
sledován dvěma zkušenými 
sportovními komentátory.
NAJDETE NA MALL.TV

PREMIÉRA MĚSÍCE
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NOVÉ KNIHY
OSVĚTIMSKÝ PROCES 
ANETTE HESSOVÁ
Ve Frankfurtu nad Mohanem se v roce 
1963 schyluje k osvětimskému procesu. 
Je k němu přizvána i mladá tlumočnice 
polštiny Eva Bruhnsová. I přes protest 
rodiny práci přijme, a setkává se tak 
se soudci, obžalovanými, a hlavně 
s bývalými polskými vězni. Dozvídá se 
od nich o hrůzách, jež 
páchali její spoluob-
čané a o kterých do té 
doby neměla vlivem 
německé propagandy 
i mlčení svých rodičů 
tušení. A její dosavad-
ní život se tak obrací 
zcela naruby.
BRÁNA, 359 KČ

ŠPETKA CHUTI
KATE ALLINSONOVÁ 
KAY FEATHERSTONOVÁ
Tohle je v současnosti nejprodávanější kuchař-
ka na světě. Napsaly ji dvě britské kamarádky, 
které spolu před lety vedly restauraci a později 
také během jediného roku dokázaly společně 
zhubnout 80 kilo. Proti nadváze bojovaly  
nikoli dietami, nýbrž lahodnými, ovšem  
lehkými recepty. Ty začaly 
sdílet na svém blogu  
pinchofnom.com, jenž se 
stal brzy fenoménem. Kni-
ha obsahuje stovku z nich, 
které jsou nejen snadné, 
ale též obsahují běžně 
používané a dostupné 
suroviny.
ESENCE, 449 KČ

SNĚHURČINA RAKEV
KERSTIN SIGNE DANIELSSON 
VOOSEN ROMAN
V roce 1971 zmizela mladá krásná nevěsta 
přímo ze svatební hostiny. Beze stopy. O ne-
celých padesát let později se na zahájení 
výstavy sklářského umění objeví její kostra 
ve skleněném sarkofágu. Dílo nazvané 
Sněhurčina rakev mělo být špičkovým 
exponátem sklářského 
muzea, někdo ho ale 
zaměnil za skutečné lidské 
ostatky ve svatebních 
šatech. Vyšetřovatelky 
Ingrid Nyströmová a Stina 
Forssová musejí zjistit, 
zda jde o nepovedený vtip, 
nebo hrůzný zločin.
MOBA, 379 KČ

Obsahem dá vzpomenout na sérii Prci, 
prci, prcičky, neboť i tady se většina 

děje točí kolem sexu. Trojice středoškol-
ských outsiderů touží po první sexuální zku-
šenosti, a když to nevyjde na večírku roku 
u školního bosse, rozhodnou se uspořádat 
party ještě velkolepější. Což se přes řadu 
zádrhelů nakonec povede, nicméně vzhle-
dem k tomu, že hoši podceňují hashtagy 
na sociálních sítích a večírek označí jako 
shitparty, proběhne poněkud jiná akce, než 
bylo zamýšleno.

Z Řezníkovy dílny
Filmařsky toho Párty Hárd nemá moc co 
nabídnout. O většinu rolí se postarali neherci 
a jejich účinkování filmu poslouží, nicméně 
ničím z průměrnosti nevybočí. Děj je vysklá-
daný podobným způsobem jako Troškovy 
Kameňáky – více či méně zábavné scénky lepí 
do nastíněného děje.

Přesto si své publikum najde. Už jen tím, 
že je pod scénářem i režií podepsaný Martin 
Pohl, jinak rapper Řezník, který pro řadu 
teenagerů představuje kult. Jeho film je 

Zavřená kina znamenala stopku skoro pro všechny nové filmy. Pod tíhou pandemie se jejich premiéry 
odsunuly. Třetími Bobulemi počínaje, novou bondovkou konče. Přesto se občas najde titul, který si 
svoji cestu našel, rozhodl se na otevření kin nečekat a prodrat se k divákům alternativní cestou. 
Jedním z nich je Párty Hárd.

RECENZE

NA ČESKÉ PRCIČKY MUSÍTE MÍT ŽALUDEK
výraznou koncentrací vulgarit, což s věčným 
probíráním sexu, paření nebo šikany bude 
určité věkové kategorii imponovat.

Mezi 80 a nulou
U těch ostatních o úspěchu filmu rozhodnou 
dvě věci. Zaprvé míra popasování se s výraz-
nou dávkou vulgarit a nechutností, jako je 
detailní vymačkávání beďarů stříkajících hnis 
do cizího obličeje, požití moči od vlastního 
otce a řady dalších. A za druhé je to Řezníkův 
nekompromisní humor, protože platí, že 
i když vám Párty Hárd bude připadat jako 
žumpa, na řadě míst se i tak pobavíte – navíc 
často překvapivě propracovanými a chytrými 
vtipy. 

Pokud se v těchto dvou světech dokonce 
najdete, přidejte k hodnocení dvacet procent, 
budete nadšení. Pokud patříte mezi konzer-
vativní diváky s oblibou Svěrákových či raně 
Hřebejkových filmů, můžete naopak film 
přejít s pomyslnou nulou. ▪

60 %



Nejlepší sprinterka? Britney Spears!
Ostudou skončil příspěvek někdejší popové 
hvězdy Britney Spears, v němž se chtěla po-
chlubit svými výjimečnými 
sportovními výkony. 
Svým fanouškům 
svěřila, že sprint 
na 100 metrů 
aktuálně zaběhla 
v čase 5,97 
sekundy. Není 
divu, že takové 
číslo vzbudilo velký 
ohlas – vždyť světový 
rekordman v této disci-
plíně Usain Bolt zaznamenal nejrychlejší čas 
historie v roce 2009, a to 9,58 sekundy…

Harry a Meghan skončili
Sbohem sociálním sítím se rozhodli dát 
britský princ Harry se svojí ženou Meghan 
Markle. Ačkoli jejich účet na Instagramu 
byl jedním z nejsledovanějších na světě, 
oznámili, že na něm nadá-
le nebudou aktivní. 
„Všichni cítíme, že 
v tuto chvíli je svět 
nezvykle křehký. 
I tak ale věříme, 
že každý člověk 
má potenciál 
a šanci něco změ-
nit,“ napsala dvo-
jice svým příznivcům 
s tím, že se chce aktivně 
zapojit do řešení problémů způsobených 
pandemií koronaviru. 

Žebříček nejúspěšnějších zvířat na Insta-
gramu zveřejnil na základě jejich odhado-

vaného příjmu server GuarantorLoans.com.  
Vévodí mu pejsek se jménem Jiffpom. Na In-
stagramu ho aktivně sleduje deset milionů 
lidí, kteří si oblíbili jeho převleky do oblečení 
nebo pózování s jídlem. Díky roztomilým 
snímkům nemá nouzi o sponzorské nabídky, 
přitom za jediný sponzorský příspěvek 
kasíruje přes milion korun. Už mu vyšla 
spolupráce s obchodním řetězcem Target, 
módní značkou Banana Republic, a dokonce 
se objevil i v klipu zpěvačky Katy Perry.

Druhé místo obsadila kočka s modrýma 
očima Nala. Oproti šampionovi je na méně 
než polovině sledujících (4,3 milionu) 
i na polovičních honorářích – za příspěvek 

CO SE DĚJE

TO NEJ Z INSTAGRAMU?
SOUTĚŽ O KNIHU 
PŘEVÁŽNĚ ZDVOŘILÝ LEOPOLD 
 
Vyhrajte novou knihu Michala Viewegha 
o unaveném novináři, který žije poněkud 
stereotypní život do chvíle, než se rozhodne 
manželku, její dvě kolegyně a tchyni 
doprovodit na hudební festival. Tam na něj 
čeká přímo životně zatěžkávací zkouška! 
Stačí správně odpovědět na otázku 
a s trochou štěstí můžete knihu vyhrát.

Kdo režíroval seriál  
Vlak dětství a naděje?

A    Jiří Krejčík
B    Dušan Klein
C    Karel Kachyňa

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 20. května 2020.

na síti inkasuje zhruba půl milionu korun. Kro-
mě spolupráce na kampaních různých značek 
má i vlastní edici jídla pro kočky. 

A konečně bronz, ten patří roztomilému 
mopsovi Dougovi, jehož profil nese název 
itsdougthepug. Sledují ho skoro čtyři miliony 
lidí. Spolupracuje se značkami Pizza Hut nebo 
Sabra, za sponzorský příspěvek na Instagramu 
účtuje zhruba 450 tisíc korun. Jinak se podobně 
jako Jiffpom převléká do různých kostýmů 
a hraje v reklamách po boku světových celebrit. 

I na dalších místech desítky nejúspěšnějších 
jsou kočky nebo psi vyjma jediného, čtvrtého. 
A málokdo by si tipnul, že tím zvířetem je… 
liška! Majitelé ji zachránili z kožešinové farmy 
a teď jim za jeden příspěvek (na účtu juniper-
thefox) dokáže vydělat až 340 tisíc korun!

A KOLIK VYDĚLÁVÁ VAŠE ZVÍŘE?

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Vtipnou vzpo-
mínku sdílel 
herec a moderá-
tor Lukáš  
Pavlásek. „Rok 
1993 a patnácti-
letý Kurt Cobain 
ze Strašnic,“ 
napsal k fotce.

Jak tráví karanténu herec Bruce 
Willis? S bývalou manželkou Demi 
Moore, jejich společnými dětmi 
a ve stejných pyžamech!

Zlínská zoo se 
pochlubila mládě-
tem lenochoda 
dvouprstého, 
které přišlo na svět 
v polovině února. 
I jeho matka se 
před sedmi lety 
narodila ve Zlíně.

Sociální sítě neznamenají dobrý byznys jen pro známé tváře z řad umělců nebo sportovců. 
Docela slušnými influencery, kteří na sítích vydělávají statisíce, jsou i zvířata. Jak někteří psi 
nebo kočky dokážou svým majitelům přilepšit do rodinného rozpočtu?
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SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou tajenku 
a můžete vyhrát jednu ze tří sad 
praktického kuchyňského vybavení 
značky TESCOMA. 

Správnou odpověď zadejte do  
formuláře na www.cdprovas.cz  
do 20. května 2020.
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SLOVENSKÁ
OTÁZKA

PŘI SÁZCE

POLNÍ
PLODINA

CVIČNÁ
SKLADBA

PATOLOG.
DUTINA
V TKÁNI

(MEDIC.)

SOUBOR 
DEVÍTI HRÁČŮ

MAGNETOF.
PÁSEK (ANG.)

MUŽSKÉ
JMÉNO

AFRICKÝ
VELETOK

USEŇ
Z HOVĚZINY

HLEN

HRANIČNÍ
POPLATEK

ANGLICKÝ
SOUHLAS
ODDĚLENÍ 

V NEMOCNICI

MORAVSKO-
SLEZSKÉ
MĚSTO

POBÍTI
KOVEM
PŘEHOZ

AND. INDIÁNŮ

KORÁLOVÝ
OSTROV

ZRAK

OLINA

KOŽEŠINA
KOLEM KRKU

AFRICKÝ STÁT

MEZINÁR.
KÓD

LETIŠTĚ
KÁBUL

KORYTO
PLEŤOVÁ

VODA

ČISTIDLO
MOTORŮ

GEOCHRON.
JEDNOTKA

ŠPANĚLSKY
ZLATO

ÚČET

ČERNÉ
KOVÁŘSKÉ

UHLÍ
UHELNÝ
PRACH

MĚSTO
U BRUNTÁLU ŠTĚTINY

STARO-
ARMÉNSKÉ

MĚSTO

ŽELEZNIČNÍ
SOUPRAVY

CHAPLINŮV
FILM

ČESKÝ
BÁSNÍK

4. ČÁST
TAJENKY

Václav Havel:
Co ještě včera chápalo společenské 
vědomí jako neslušné, to dnes běžně 
omlouvá, aby to zítra zřejmě přijímalo 
jako přirozené... 
(dokončení v tajence)

Tajenka z minulého čísla: 
Intelektuálové této iluzi tak snadno 
a rádi podléhají.

PODSTAVEC

KŘÍŽOVKA

 

Tři výherci získají tento set Tescoma.
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TEXT:  PAVEL FREJ
ILUSTRACE:  DIGISHOCKJAK JSME POPRVÉ JELI S PEJSKEM 

Rozhodli jsme se, že si pořídíme 
nějakého domácího mazlíka. 

Poměrně rychle jsme se shodli 
na tom, že by to měl být pes. Pla-
menná diskuze však nastala ohledně 
plemena. Ona (má žena) totiž toužila 
po vlčákovi. Ovšem naštěstí ta ro-
zumná polovina z nás přesvědčila tu 
nerozumnou, že velký pes se do ma-
lého pražského bytu nehodí. Našeho 
vysněného mazlíčka jsme si nakonec 
našli přes známé známých v Ústí. 
Na fotografiích vypadal pejsek těžko 
popsatelné rasy neuvěřitelně rozto-
mile. Majitelé nám ještě několikrát 
zdůraznili, že je malý.

Jakmile jsme nakoupili všechny 
potřebné věci jako domácí pelíšek, 
spousty krabic se žrádlem ve slevě 
do zásoby, pár psích hraček a také 
módní růžovo-modrou cestovní taš-
tičku, vyrazili jsme do Ústí. Na na-
šeho nového rodinného člena jsme 
se těšili natolik, že jsme celou cestu 
vymýšleli nespočet výletů, kam všude 
s ním budeme jezdit, protože sezení 
doma nás nebaví. Konečně v cíli! Pán, 
asi zemědělec nebo lesník, v modrých 
montérkách a zablácených holinách 
si nás podezřívavě prohlížel na vzdá-
lenost deseti metrů, natož aby nás 
vpustil do svého stavení. Dali jsme 
najevo velké nadšení, což ho nakonec 
přesvědčilo. Když nám přivedl toho 
mazlíka, pochopili jsme, že slovo 
malý má více významů, že může taky 
pro někoho znamenat mladý, tedy 
malý věkem. Tohle čtyřměsíční štěně 
nám výškou sahalo skoro do pasu 
a naši cestovní taštičku jsme mu 
mohli nasadit leda tak jako bundičku 
na jeho subtilní tělíčko. 

A naše první cesta s pejskem 
ve vlaku mohla začít. Netrvala však 
dlouho. Mazlík použil naši taštičku 
jako polštářek pod hlavu a zbytkem 
svého těla se rozvalil do uličky, 
takže každý, kdo chtěl projít, ho 
musel překračovat. S mazlíkem 
nešlo hnout, ani jeho těžké tělo 
přesunout, navíc na každého, kdo 
vstoupil do jeho osobní blízkosti, což 

byly asi dva metry, dost nevrle štěkal 
a ošklivě při tom tasil špičáky. Ne 
každému se to líbilo a úplně nejméně 
akurátnímu panu průvodčímu, který 
i přes naše protesty a zaklínání zlých 
lidí, co nemají rádi zvířátka, trval 
na svém a prostě nás v Pardubicích 
vysadil. Prý ať si koupíme náhubek 
v supermarketu naproti stanici a pak 
můžeme pokračovat do Prahy. 

A tak jsme se s mazlíkem celkem 
neplánovaně ocitli před pardubickou 
nádražní budovou, což se nelíbilo 
nám ani mazlíkovi. Za vodítko jsme 
ho museli doslova táhnout, což při 

jeho váze nebyl zrovna snadný úkol. 
Uprostřed přechodu se mazlík vzpříčil 
definitivně, odmítl pokračovat dál 
a posadil se na asfalt. A když jeden 
z netrpělivých řidičů zatroubil, 
mazlík se vylekal natolik, že se opět 
postavil na všechny čtyři, dvakrát 
trhl hlavou, vysmekl se z obojku 
a vydal se lehkým poklusem pryč 
od nádraží. Když jsme se ho snažili 
dohnat, změnil poklus ve sprint. 
Nakonec zmizel někde mezi paneláky 
v Polabinách. Po dvou hodinách 
marného hledání, když se setmělo, 
jsme svůj boj o nalezení mazlíka 

vzdali a do Prahy dorazili s prázdnou. 
Doma jsme se při pohledu na vysklá-
dané krabice se žrádlem aspoň snažili 
zmírnit zklamání konstatováním, 
že náš malý byt by se prostě pro tak 
velkého mazlíka stejně nehodil. „Co 
si pořídit kočičku?“ překvapila mne 
žena a já musel uznat, že to není 
vůbec špatný nápad.

Aby bylo jasno: Když nám o pár 
dní později svědomí nedalo, zavolali 
jsme do pardubického útulku, kde 
nám sdělili, že mazlík se objevil 
a rychle si taky našel nového majite-
le. Haf. ▪

ZÁPISKY Z CEST ÚSTÍ – PRAHA
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ani prostor, jaký v nádobách potřebují, a stej-
ně tak kombinaci použitých druhů a s nimi 
související nároky na zálivku a živiny. Samotné 
uspořádání rostlin v nádobě závisí na její 
velikosti. Obecně platí, že dominantní, vysoké 
druhy přijdou do pozadí, převislé k přednímu 
okraji a mezi ně umístíme doplňkové. Teprve 
až posledním, ovšem neméně důležitým krité-
riem je výběr podle barev květů.

Péče se vyplatí 
Balkonové rostliny mají během svého 
krátkého vegetačního období vysoké nároky 
na množství živin a vláhy potřebné k růstu 
a kvetení. Při jejich pěstování dáváme před-
nost kvalitním substrátům, které zpočátku 
dodají rostlinám dostatečné množství živin 
a stopových prvků. Po zapojení je v pravidel-
ných intervalech přihnojujeme. Četnost záliv-
ky, ideálně z odstáté či dešťové vody, je závislá 
na použitých nádobách (hliněné květináče, 
samozavlažovací či klasické truhlíky, koryta 
a další), a to vždy brzy ráno nebo večer. Nikdy 
nezaléváme okolo poledne, kapky vody na lis-
tech působí jako lupa a popálily by je. Odkvetlé 
květy odstraňujeme, podpoříme tím násadu 
dalších, hlavně u petunií a surfinií. ▪

ROZDĚLENÍ ROSTLIN PODLE 
NÁROČNOSTI NA SVĚTLO

■ LAČNÍCÍ PO SLUNCI
dvojzubec (Bidens) 

je pěkný v kombinaci s převislými modrými 

petúniemi nebo sporýšem (Verbena)

šrucha (Portulaca)

tvoří půvabná aranžmá v sestavě 

s dvoutvárkou (Dimorphotheca), kosmatcem 

(Dorotheanthus) a starčekem (Senecio) 

■ MILUJÍCÍ SLUNCE
gazánie (Gazania)

zdobí nádoby až do října

felície, tzv. „kapská astra“ (Felicia)

vzpřímený otočník (Heliotropium)

tradiční aksamitník (Tagetes)

šalvěj zářivá (Salvia)

■ SNÁŠEJÍCÍ POLOSTÍN
kysaly (Begonia)

patří mezi trvalky, pěstované jako jednoletky 

muškáty (Pelargonium)

lobelky (Lobelia), laločnice (Lobularia), 

turan (Erigeron)

doporučujeme sázet v jedné barvě

■ STÍNOMILNÉ 
břečťan, bohyška, smil, moud, 
popenec, barvínek, begónie 
(Begonia Illumination), čílko (Fuchsia), 

netýkavka (Impatiens) 

nebo kejklířka (Mimulus)

kapradiny, pokojové a další rostliny 

pěstované v bytě či domě

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

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

ZÁPLAVA KVĚTŮ NA PARAPETU
OPOJNÝ KVĚTEN
Pankrác, Servác, Bonifác, jména připadající v kalendáři na 12. až 14. květen, jsou pro mnohé 
zahradníky mezníkem oddělujícím chladné noci od těch, kdy už se přízemních mrazíků tolik 
nemusíme obávat. Ne nadarmo mají společné pojmenování ledoví muži. Jakmile definitivně 
odejdou, je vhodné sázet ven teplomilné rostliny, mezi které patří i ty balkonové. 

ROK 
NA ZAHRADĚ

TEXT:  JANA LAPÁČKOVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Pohnutky k pěstování balkonových rostlin 
mohou být různé. Někdo má jen okenní 

parapet, skromný balkon nebo lodžii, jiný 
velkou terasu, u dalšího se jedná o jedinou 
možnost, kde pěstovat zeleň a mít kontakt 
s přírodou. Výběr vysazovaných druhů je 
dnes velmi pestrý, sezonní nabídku obohacují 
i trvalky, cibuloviny či slabě rostoucí dřeviny, 
které pěstování v nádobách povyšují na celo-
roční záležitost.

Podle čeho vybírat
Způsobů osazování mobilních nádob je 
mnoho. Je však třeba rozlišovat rostliny 
vhodné k pěstování na plném slunci od těch, 
které naopak vyžadují přistínění (polostín), 
nebo dokonce plný stín. Opomenout bychom 
neměli ani jejich vzrůstnost a tím pádem 
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V případě tuzemského rizota, tak jak ho 
známe ze školních jídelen, táborů nebo 

hostinců, se nejedná o žádnou vysokou školu 
vaření. Nejdůležitější je odhadnout množ-
ství a rýži lehce rozvařit. Tak jak to u nás děti 
(a nejen ony) mají rády. Zároveň tato hmota 
kuchařkám umožňuje při podávání vytvořit 
pomocí naběračky efektní kopečky. Pak už je 
jen stačí zasypat cenově dostupným eidamem 
a dílo hodné šplhounů je na světě. 

Přidáváme, co dům dal
Receptů na onu českou verzi existuje bezpočet, 
zjednodušeně se dá říci, že do uvařené rýže se 

přidá směs „co dům či sklad dal“. Mražená nebo 
v lepším případě čerstvá orestovaná zelenina, 
kousky uvařeného kuřecího nebo mletého 
masa. Někteří dobrodruzi se nebojí ani konzerv. 
Mnozí z nás si oblíbili i červenou variantu 
zvanou srbské rizoto. To barevné kouzlo způ-
sobuje přidání a lehké orestování sladké mleté 
papriky, rajského protlaku či kečupu. 

Smetanově vláčný originál
Příprava pravého rizota není nijak náročná, 
ovšem vyžaduje o něco více soustředění a ku-
chařského umu. Je totiž nutné dodržet přesnou 
techniku postupu a vybrat správné ingredien-
ce. Tou nejdůležitější je rýže s vysokým obsa-

KTEROU RÝŽI POUŽÍT
BASMATI: hodí se k indickým jídlům, 
krásně voní po uvaření

JASMÍNOVÁ: součást asijské kuchyně, 
vhodná jako příloha

ARBORIO: má vyšší podíl škrobu 
a dobře vstřebává tekutinu, vhodná 
na italské rizoto

CARNAROLI: jemnější verze než 
arborio, hodí se také na italské rizoto

BOMBA: dobře vstřebává 
tekutinu a je odolná proti rozvaření, 
vhodná na paellu

ČERNÁ RÝŽE: vhodná na přípravu 
dezertů v kombinaci s kokosovým 
mlékem

Děti ho takhle prostě milují. Úhledné kopečky rýže s hráškem a dalším „čímsi“ pořádně zasypané 
nastrouhaným, pokud možno nejlevnějším eidamem. Nad touto svéráznou českou verzí původního 
italského pokrmu gurmáni kroutí hlavou. Kdo však jednou ochutná pravé italské krémové rizoto, 
možná si rozšíří kulinářské obzory a už nebude chtít na talíři jinou verzi.

ŠKRALOUPY ZE 
ŠKOLNÍCH JÍDELEN

TEXT:  PAVEL FREJ
FOTO:  ČTK, SHUTTERSTOCK

hem škrobu, která dobře vstřebává tekutinu. 
A zde také nastává zásadní bod zvratu, rýže se 
totiž nejprve restuje, poté zalije bílým vínem 
a následně vaří do stavu al dente (na skus, 
tedy tak akorát). Jako „vložku“ lze použít opět 
nepřeberné množství surovin, jako je čerstvá 
zelenina, maso, mořské plody nebo luštěniny. 

Na závěrečné dochucení se nejlépe hodí 
jemně nastrouhaný sýr (Parmigiano Reggiano 
nebo Grana Padano). Ve finále by to správné 
rizoto mělo být krásně smetanově vláčné 
s mírným množstvím tekutiny, aby se dalo 
snadno rozprostřít na talíř. V lepších restaura-
cích se nepřipravuje předem, ale vždy na pánvi 
jako minutka.  ▪

KOPEČKY RÝŽE ZASYPANÉ EIDAMEM
RIZOTO

Italské rizoto 
s jarním chřestem

Nadrobno nakrájenou cibuli nebo šalotku 
nechte v pánvi nebo hrnci s širším dnem zesklova-

tět na olivovém oleji. Přisypte rýži a společně s cibulí 
chvílí restujte tak, aby se rýže ani cibule nepřipálila. 

Podlijte bílým vínem a nechte ho úplně odpařit. Přilijte pár 
naběraček vývaru, průběžně solte a pepřete. Jakmile se vývar 

vstřebá, přidejte dalších několik naběraček a tento postup 
opakujte, dokud není rýže al dente. S poslední naběračkou 

přidejte i předem připravený chřest. Odstavte a vmíchej-
te parmezán a kousek másla. Výsledná konzistence 
pokrmu má být krémová. Doba vaření se pohybuje 

kolem 20 minut. Kdo by se obával přípravy 
chřestu, může s klidem použít třeba 

zelený hrášek. 

TIP
 REDAKCE
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Pamatujete si na své první dostaveníčko? 
Já na to své dodnes a v jasných barvách. 

Bylo mi asi dvanáct a kluk, do kterého jsem 
byla totálně a beznadějně zamilovaná, se ko-
nečně vyjádřil a pozval mě do kina na Titanic. 
Vyzvedl mě na čas podle plánu v 16:00. Tomu 
z mé strany samozřejmě předcházely dlouhé 
přípravy. Převlékla jsem se snad šestkrát, úče-
sů a doplňků vystřídala nespočet. Make-up 
jsem tehdy ještě řešit nemusela. A najednou, 
když jsem byla téměř připravená, mě zradily 
nervy a dostavilo se známé škrundání v břiše. 
Můj táta se ten den vrátil z práce o něco dřív. 
Když (můj) kluk zazvonil, aby mě vyzvedl, 
vyklonil se táta z balkonu v sedmém patře na-
šeho paneláku a zcela artikulovaně a pěkně 
nahlas mu sdělil, že za chvíli budu hotová a že 
ještě sedím na záchodě. Rande se nakonec 

Musím ale říct, že tehdy vypadala dokonale. 
Její boty byly kouzelné a mohla jsem na nich oči 
nechat. Byl to pár černých páskových sandá-
lů – jeden pásek u prstů a jeden kolem kotníku, 
výška podpatku tak akorát. Na sobě měla zelené 
šaty s dlouhým rukávem a délkou těsně pod 
kolena, přestřižené nad pasem, krásně splývavé 
a na spodním okraji zdobené černou krajkou. 
Takový střih sluší snad každé ženské! Výstřih šatů 
byl lodičkový. To si pamatuji úplně přesně, protože 
to je můj nejoblíbenější druh výstřihu. Dodává 
totiž na eleganci a té na prvním rande není nikdy 
dost. A vlasy měla ležérně rozpuštěné s výraznou 
patkou a jemně zvlněné. Stejně tak make-up byl 
jemný, žádné divadlo…

Několik rad na závěr. Zaprvé, pokud jdete 
na první rande s někým, o koho máte zájem, dejte 
si záležet. Jednak se budete cítit výjimečně, což 
vám pomůže překonat počáteční trému, a taky 
tím dáte dotyčnému najevo, že si ho považujete. 
Na to každý z nás rád slyší, nemyslíte? Zadruhé, 
pokud se potřebujete jemně posilnit, tak si hlídej-
te množství alkoholu, abyste na schůzku vůbec 
došli a ustáli ji se vší parádou, a hlavně důstojně. 
A zatřetí, pokud se necítíte dobře na jehlách, 
nevadí. Existuje přece i jiný druh obuvi, ve které 
můžete vypadat jako člověk. Osobně doporučuji 
ženskost a gentlemanství. Takže muži, kraťasy 
a mikinu si nechte do kanceláře, na rande si raději 
oblékněte dlouhé nohavice a košili s dlouhým 
rukávem. Je květen, proto randění zdar a nazdar, 
a to třeba i online! ▪

Co si budeme nalhávat, na prvním rande chceme udělat dojem a vydat ze sebe to nejlepší. Kdo říká, 
že nejdůležitější je zůstat přirozený, nebyl nikdy na romantické schůzce, nebo na ni raději zapomněl. 
Ale pozor na trému, která může všechno zkazit. Ovšem triky proti ní jsou někdy horší než sama nervozita.

NENECHTE SI ZKAZIT RANDE 

odehrálo v naprostém tichu. Nepomohl ani 
dokonalý outfit, který jsme tenkrát daly 
společně s maminkou dohromady. Titanic 
byl tehdy delší než kdy jindy a klukovi jsem se 
po zbytek svého života více či méně úspěšně 
vyhýbala. 

Mít styl nebyla záruka úspěchu ani v případě 
mojí nejlepší kamarádky, která se chystala 
na rande po dlouhé době samoty od posledního 
zlého rozchodu s velkou láskou. Zašla k holiči, 
na pedikúru, manikúru, kosmetiku, koupila si 
nové šaty, naleštila boty veganským voskem 
a pak mi zavolala, že má nervy v kýblu a že je 
za deset minut u mě. Měla asi hodinu do  
začátku schůzky, jenže se potřebovala posilnit. 
Když ke mně přišla, obrátila do sebe lahev  
vychlazeného Chardonnay. Byla pak samozřej-
mě nepoužitelná.

MÓDA 
& STYL

TEXT: TEREZA DALECKÁ
ILUSTRACE: DIGISHOCK

ANI TRÉMOU, ANI OD TÁTY



ZÁBAVA64 SOUTĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

1 Na které zvíře natrefila Monika Benešová 
během zdolávání Pacifické hřebenovky?

 A  na lva
 B  na pumu
 C  na slona

2 Jak se jmenovala odbojová partyzánská  
organizace  působící od roku 1941 v Zábřehu? 

 
 A  Československý horalský odboj
 B  Národní sdružení čsl. vlastenců
 C  Sdružení zachránců národa a vlasti

3 Kterou zkratku používaly Českomoravské  
dráhy za protektorátu? 

 A  DR-BMB
 B  DR-ČMD
 C  BMB-ČMD

4 Kolik parních lokomotiv mělo v polovině března 
ve správě Centrum historických vozidel ČD?

 A  18
 B  43
 C  111

5 Do kterého roku běžel provoz v továrně 
Jupiter v ukrajinském městě Pripjať?

 A  1986
 B  1989
 C  1996

6 Který článek v tomto čísle 
vás nejvíce zaujal?

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

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

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

Správné odpovědi z minulého čísla:
1 – 6
2 – Město stromů
3 – v Kateřinském paláci
4 – kolem poloviny
5 – 1969

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

Soutěž o audioknihu  
Setkání s tajemnem
Který rod si  
nechal postavit 
Nový zámek 
u Lanškrouna?
B  Lichtenštejnové

Soutěž o knihu 
Dvakrát dole,  
jednou nahoře 
Kdo hraje hlavní  
roli ve filmu  
Teroristka?
B  Iva Janžurová

Soutěž o trička 
s železničními 
motivy
Tajenka zní:  
Intelektuálové této 
iluzi tak snadno 
a rádi podléhají.

www.cd.cz

ČD 0735 2 4270

Kilometrická 
banka ČD
2000 km

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

Kompletní pravidla soutěží najdete na 

www.cdprovas.cz.



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

Hledáme 
– mechaniky elektronických zařízení
– elektromechaniky
– mechaniky kolejových vozidel
– soustružníky kovů
– posunovače

Vlak vám
zajistí budoucnost

www.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/kariera

CDPV_Naborova_kampan_45+_mechanik_2020_215x270_v02.indd   1 21/01/2020   15:24



Děkujeme, 
že s námi v rámci preventivních
opatření spolupracujete. 

Pomozte nám bránit 
šíření koronaviru!
Pomozte nám bránit 

On-line nákup jízdenek
▪ v našem e-shopu na www.cd.cz/eshop
▪ v aplikaci Můj vlak, kterou si můžete 
 stáhnout zdarma

Nakupujte 
jízdenky 
bezpečně!

Nákupem jízdenek on-line 
chráníte zdraví našeho 
personálu i své a ostatních 
cestujících.

CD_nakup_jizdenek_Koronavirus_2020_CDPV_215x270_v01.indd   1 20/03/2020   17:15
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