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TIŠTĚNÝ NÁKLAD
100 000 ks

VYDAVATEL
České dráhy, a.s. 

DATUM A MÍSTO VYDÁNÍ     
1. července 2020, Praha

Vážení čtenáři, 
milí spolucestující,

život probíhá v cyklech. Přicházíme na stejná místa, ale po čase je vnímáme jinak. 
V osmdesátkách jsem coby klučík sotva ve škole se vzdělávající odjížděl z nádraží v pražském 
Braníku s tátou, mámou a bráchou na pravidelné výlety do Posázaví, většinou na houby. Lesy 
mi tehdy připadaly tajuplně hluboké, vzdálenosti mezi zastávkami obrovské. V devadesátkách 
jsem po stejné trase ujížděl s kamarádkou Luckou, spolužačkou ze střední, abychom se vykoupali 
v Sázavě a ve stářím vonícím srubu se líně připravovali na zkoušky. Dnes už mi čas ubíhá rychleji. 
Rád se vydávám během dovolené či víkendů po oblíbených tratích, ale tak nějak pořád pospíchám. 
Rychle se kouknout tam a zase jinam, občas si nostalgicky zavzpomínat, ale současně už myslet 
na to, co si dáme k večeři a zda stihneme 
cestou ještě nakoupit. Proti stresu občas 
pomůže vypnout si mobil. Ale mozek se jen 
tak utlumit nedá.  

Říká se, že nejlepší věci jsou zadarmo. 
No, jak kdy a jak pro koho. Spíš platí, že 
ani hromada peněz vám obyčejné lidské 
štěstí nezaručí. Daleko důležitější je 
zdraví, fungující rodina a společně sdílené 
zážitky, ideálně na kolejích. Kdybych dnes 
třeba znovu lezl do chomoutu, určitě 
bych uspořádal hostinu v pronajatém 
vlaku. Takhle ale musím počkat na nějaké 
zakulacené jubileum. Ještě že nás loni 
při desátém výročí napadlo zamluvit si 
vyhlídkovou tramvaj T3 Coupé. Ale pokud 
bych se měl opravdu odvázat, tak bych si 
objednal celý vůz v obnovené Vindoboně, 
rozjel se na sever a vzpomínal, jak jsme 
si s rodiči opakovaně dávali zmrzlinu 
v NDR na břehu Baltu. Stejně jsem si stále 
nepořídil auto.

Petr Horálek
zástupce šéfredaktora
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V těchto dnech ČD uvolňují ke stažení novou verzi aplikace Můj vlak, která výrazným způsobem zjednoduší nákup jízdenek. Ty bude možné 
zakoupit mnohem rychleji než dosud – doslova na pár kliknutí. Úpravu, po které volali samotní cestující, umožnil další rozvoj online technologií. 

ODMĚNA ZA NÁKUP

Vylepšená verze mobilní aplikace Můj vlak 
přináší výrazné zjednodušení nákupní-

ho procesu. Ten se po modifikacích zkrátí 
prakticky na polovinu. Při updatu ČD využily 
rozvoje nových technologií a zároveň vysly-
šely přání uživatelů, kteří posílali podněty 
k vylepšení jednotlivých funkcí. Jde o druhý 
největší update aplikace v její historii. Ten 
první přinesl implementaci In Karty do mo-
bilu. Nová verze přijde stávajícím uživatelům 
postupně s aktualizacemi, ostatní si ji mohou 

E-SHOP ČD

do chytrého telefonu stáhnout zdarma 
v Google Play či App Store. 

Cestující si mohou pořídit jízdenku na menší 
počet kliknutí. Výhodou také je, že aplikace 
nově dokáže zobrazit přesnou cenu vyhle-
daného spojení už na začátku nákupu nebo 
umožňuje rychlé přepínání vozové třídy včetně 
okamžitého přepočítání ceny. Došlo také 
ke zjednodušení zadávání jednotlivých katego-
rií cestujících. Zákazník si sám vybere vhodný 
typ jízdenky. Tam, kde bude možné získat váza-

NÁKUP V APLIKACI MŮJ VLAK JEN NA PÁR KLIKNUTÍ

Slevu 2 000 korun na jedinečný sonický 
zubní kartáček od firmy Dentalweb získá 
každý, kdo v červenci nakoupí v e-shopu 
ČD jízdenky nebo další produkty. Prvních 
500 zákazníků získá navíc zdarma náhradní 
kartáčkové hlavice v původní hodnotě 1 250 
korun. Ve lhůtě 120 dnů od objednávky je 
možné produkt vrátit a obdržet plnou cenu 
zpět. Poznejte účinnost sonické technologie, 
která velmi efektivně odstraňuje zubní plak 
a přitom je šetrná k zubní sklovině. Slevu lze 
uplatnit do 31. prosince 2020. Více informací 
na www.sleva2000.cz. 

PRODEJ MÍSTENEK V DÁLKOVÉ DOPRAVĚ OBNOVEN

nou jízdenku, se aplikace zeptá, zda chce  
vydat levnější jízdenku vázanou na konkrétní 
vlak, nebo zda preferuje doklad, který mu 
umožní flexibilitu. K dalším novinkám  
patří také možnost zakoupení jízdenky do  
1. třídy jen v části trasy a upozornění na od-
chylky od plánovaného řazení souprav. Zároveň 
se prostřednictvím aplikace spouští zasílání 
novinek servisního charakteru formou push 
notifikací. Cestující se tak například dozví, že 
došlo ke změně řazení, trasy či jízdního řádu.

Rezervační systém Českých drah přešel 9. června 
u většiny dálkových spojů na standardní před-
prodejní dobu až 60 dní. Nadále však u některých 
vlaků platí přechodné zkrácené období rezerva-
cí, např. z důvodu výluk nebo omezení provozu 
v některých zahraničních úsecích. České dráhy 
pozastavily možnost rezervací v době omezení  
volného pohybu, kdy byly vlaky vytížené pouze 
na 10 procent, a cestující tak mohli dodržovat roze-
stupy. S rozvolněním omezení a postupným návra-
tem cestujících do vlaků pak docházelo k obnovení 
provozu většiny dálkových spojů a k opětovnému 
zavedení rezervací. Ty národní dopravce začal vydá-
vat postupně od úterý 2. června. 
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Zákazníci Českých drah, kteří sbírají za nakoupené jízdenky a místenky 
věrnostní ČD Body, mají nyní další možnost, jak se odměnit: zahrát si 
v únikových hrách a zažít adrenalinový zážitek, na který budou dlouho 
vzpomínat. V moderně vybavených prostorách v Praze Vršovicích vás 
čeká potápějící se Titanic, Freddyho děsivá noční můra, dobrodružné 
Hvězdné války (Star Wars), Márnice nebo psychopatické hrůzy z filmů 
Saw. Voucher na slevu 20 procent získáte za 50 věrnostních ČD Bodů. 
Více informací naleznete na www.endorfin.cz.

VLAK NADĚJE NA PROHLÍDKU FILMOVÉHO LOKTE

ČERVENCOVÝ TIP Z POHODLNÝCH OBCHODŮ NA TRASE

SLADKÉ DOPLNĚNÍ ENERGIE SE SLEVOU 34 %
Letošní prázdniny budou zřejmě jízda. Jistě nás čeká hodně tuzem-
ských výletů vlakem, nebo naopak zběsilé dohánění pracovních 
restů z předešlých měsíců. K tomu všemu je určitě potřeba hodně sil 
a energie. Sázkou na jistotu jsou proto vydatné značkové cukrovinky 
Mars, Snickers a Twix. V prodejnách PONT je celý červenec nabízejí 
za výhodnou cenu. Doporučujeme vyzkoušet limitovanou edici Twix 
White. Ta rozhodně stojí za ochutnání. Přejeme šťastnou cestu přes 
Pohodlné Obchody Na Trase.

MODERNIZUJEME VOZY PRO REGIONÁLNÍ SPOJE
České dráhy vyhlásily výběrové řízení na sériovou modernizaci až 
52 osobních vozů pro regionální vlaky řady Bdmtee. Vítěz tendru získá 
zakázku na modernizaci 16 vozů pro Pardubický kraj a opci na moder-
nizaci dalších 36 vozů, které mohou být nasazeny například ve Středo-
českém kraji nebo i jinde v České republice. Při modernizaci dostanou 
vozy nové sedačky s textilním potahem, elektrické zásuvky a USB ko-
nektory pro dobíjení elektroniky, nový audiovizuální informační sys-
tém s LCD monitory, wi-fi, velkoobjemové police na zavazadla nebo 
místa pro jízdní kola a kočárky. Díky zmenšení počtu míst z 96 na 79 
budou mít sedící cestující větší komfort. Nástupní dveře budou kom-
pletně zrenovované a nově doplněné tlačítkovým ovládáním. Kromě 
toho České dráhy vybaví nejméně sedm řídicích vozů řady Bfhpvee 
(přezdívaných Sysel) zvedací plošinou.

ZA ČD BODY SI UŽIJETE ÚNIKOVOU HRU LEVNĚJI

Plánujete výlet do Lokte? Pokud ano, můžete ho spojit s jízdou 
ve Vlaku Naděje, který odjíždí od 4. do 6. července z karlovarského 
dolního nádraží vždy ve 13 hodin. Na tento spoj bude nasazena 
moderní jednotka RegioShark. Na zpáteční cestu se vydá z Lokte 
v 17 hodin. Součástí akce je speciální program pro rodiče s dětmi 
s ochutnávkou loketských gastronomických produktů. Zbyde vám 
i čas na prohlídku hradu Loket nebo návštěvu lanového parku. Měs-
to svou krásou často láká filmaře. Natáčel se zde i legendární seriál 
Vlak dětství a naděje. Podrobnosti o cenách jízdenek i další informa-
ce najdete na webu www.vlakemnavylet.cz.
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Za láskami bratří Čapků
Proč se bratři Čapkové rozhodli psát pro diva-
dlo nebo jaký byl jejich vztah k ženám a lásce 
v době, kdy psali svá stěžejní díla? Odpovědi 
nejen na tyto otázky se dozvíte v Památníku 
Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Kromě 
stálé expozice si totiž na Strži můžete pro-
hlédnout do 12. září také výstavu „Loupež-
níkova Lásky hra osudná“. Nová výstava se 
koná u příležitosti dvou čapkovských výročí. 
Letos uplyne 110 let, co bratři Čapkové 
dopsali svoji první společnou divadelní hru 
Lásky hra osudná. A navíc je tomu sto let, co 
byla poprvé uvedena v Národním divadle hra 
Loupežník, první samostatné dramatické dílo 
Karla Čapka. Na výstavě nechybějí originální 
scénické návrhy Josefa Čapka, autentické 
kostýmy a předměty ze slavných nastudování 
Loupežníka nebo cenné archivní fotografie.

 Nejbližší železniční zastávka: 
 Stará Huť

Prázdniny na zámku Lemberk
Na zámku Lemberk pobývala a prý také 
zázračně uzdravovala svatá Zdislava. Kromě 
tzv. Zdislaviny světničky vás při prohlídkách 
zámku zavedou i do Bajkového sálu se 
vzácným kazetovým stropem vymalovaným 
výjevy z Ezopových bajek nebo do Rytířského 
sálu s bohatou štukovou výzdobou. Zámku 
vévodí středověká věž, která bude veřejnosti 
zpřístupněná od 6. do 12. července v rámci 
akce Prázdniny na věži. Do jejího ochozu mů-
žete vystoupat po 121 schodech a kochat se 
vyhlídkou na Lužické hory. Prohlídku bývalého 
šlechtického sídla se vyplatí zkombinovat 
s procházkou po okolí. Od zámku vás zelená 
turistická značka zavede ke Zdislavině studán-
ce a dále po ní pokračujte až do Jablonného 
v Podještědí s jedinečnou barokní bazilikou, 
odkud se můžete vydat vlakem zpět domů. 

 Nejbližší železniční zastávka: 
 Lvová 

Na cyklotoulky po Pálavě a Podyjí
Rádi podnikáte výlety na kole? Pak si ne-
nechte ujet expres Pálava – Podyjí, který vás 
proveze oblastmi jižní Moravy protkanými 
atraktivními cyklotrasami a cyklostezkami. 
Letos se s ním můžete svézt o víkendech 
a státních svátcích až do 28. září. Tento 
výletní vlak s rozšířenou přepravou jízdních 
kol odjíždí v 7:37 hodin z Brna-Králova Pole 
a na brněnském hlavním nádraží do něj mů-
žete přistoupit mezi 7:52 a 8:02 hodin. Přes 
Břeclav, Mikulov a Znojmo dojede do Šatova 
v 10:18 hod. K večeru se vrátí stejnou trasou 
zpět. Pokud nemáte vlastní kolo, můžete si 
kvalitní bicykl nebo třeba i koloběžku vypůjčit 
na nádraží v Břeclavi. Své služby tu nabízí půj-
čovna kol ČD Bike. Doporučujeme si ale kolo 
předem rezervovat. Podmínky zápůjčky a ak-
tuální ceník najdete na www.cd.cz/cdbike. 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Brno-Královo Pole / Brno hl. n. / Břeclav a další

NA VÝSTAVU
do 12. září 2020

NA ZÁMEK
6. až 12. července 2020

NA KOLO
do 28. září 2020
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Léto nemusíte strávit jen u vody. 
Zabavte se s naší aplikací Vlakem 
na výlet. Najdete v ní stovky tipů, 
kam se vypravit za zážitky. Rodiny 
s dětmi ocení túry se skrytým 
příběhem nebo hravé výlety 
s otázkami. Za každý absolvovaný 
výlet budete navíc odměněni body 
do věrnostního programu ČD.

VLAKEM 
NA VÝLET

www.vlakemnavylet.cz
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Slavnosti ve Zruči nad Sázavou
V krásném prostředí zručského zámeckého 
parku se v sobotu 1. srpna od 10 do 19 hodin 
konají XX. Historické slavnosti. Těšit se 
můžete na rytířské souboje, dobovou hudbu, 
historický tanec, šerm, alchymisty, výcvik ha-
lapartníků, dobový jarmark, speciální program 
pro děti a hudební vystoupení. Vstupné na celý 
den Historických slavností stojí 80 korun, 
pro děti, seniory a studenty polovinu, a děti 
do výšky meče mají dokonce vstup zdarma. 
Nezapomeňte si také prohlédnout zručský 
zámek. Sice v něm sídlí radnice, ale jeho jižní 
křídlo je zpřístupněno turistům ve dvou pro-
hlídkových okruzích. Návštěvníci slavností zís-
kají slevu na vstupné do všech expozic zámku 
a děti se zdarma mohou projít po stezce rytíře 
Miloty z Kolowrat. A jak od vlaku? Nezabloudí-
te, zámek je vidět už od nádraží.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Zruč nad Sázavou

Kozel expresem do Popovic
Svezte se motoráčkem na netradiční návště-
vu pivovaru ve Velkých Popovicích. Každou 
sobotu odjíždí z pražského hlavního nádraží 
v 10:19 hodin tzv. Kozel expres, tj. motorový 
vůz řady 810, který vás doveze až k pivovaru. 
Skutečně. Mezi Strančicemi a Velkými Po-
povicemi jede Kozel expres po 5,5 kilometru 
dlouhé pivovarské vlečce, kterou nechal 
zrekonstruovat Plzeňský Prazdroj na vlastní 
náklady. Za jízdenku do Kozel expresu za-
platíte 430 korun. V ceně je zahrnuto nejen 
zpáteční jízdné, ale také prohlídka pivovaru. 
A pokud si dáte v Kozlovně oběd, můžete si 
k němu dopřát jedno pivo zdarma. V předpro-
deji koupíte jízdenky na Kozel expres pouze 
online na stránkách pivovaru www.kozel.cz 
(Náš pivovar – Kozel expres). Zbylé jízdenky 
se budou doprodávat přímo ve vlaku.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Praha hl. n.

Kostýmy z filmového románu
Loni se na zámku Valtice několik týdnů na-
táčelo pokračování úspěšné minisérie Marie 
Terezie s Vojtou Kotkem a Stefanií Reinsperger 
v hlavních rolích. Nádherné kostýmy, které 
vznikly pro tento úspěšný televizní projekt, 
jsou nyní vystavené na vnitřním nádvoří valtic-
kého zámku. Výroba kostýmů byla nákladná 
a poměrně náročná. Pro potřeby filmového 
románu muselo být ušito bezmála dvě stě no-
vých oděvů. Během příprav a natáčení na nich 
pracovalo asi padesát lidí. Na kostýmech 
se podílel římský ateliér Tirelli, jehož služeb 
využil i Miloš Forman při natáčení oscarového 
Amadea. Na výstavě nechybějí ani šperky 
vytvořené exkluzivně pro potřeby filmování. 
Ve vitrínách uvidíte tradiční dobové ozdoby 
tehdejší šlechty včetně perlového náramku 
Marie Terezie a také Řády zlatého rouna.

 Nejbližší železniční stanice: 
 Valtice město

ZA ZÁBAVOU
1. srpna 2020

NA PIVO
do 19. září 2020

ZA FILMEM
do 6. prosince 2020

S NOSTALGIÍ
do 13. září 2020

Svezte se s Bobinkou po Křižíkově dráze
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Lokálka mezi Táborem a Bechyní patří k jihočeským unikátům. Stala se naší první železnicí, 
na které jezdily vlaky poháněné elektřinou. V rámci akce Léto na Bechyňce se na ní o víkendech 
a svátcích můžete svézt historickým vlakem, a to na vybraných pravidelných spojích. V čele vlaku 
jezdí malá elektrická lokomotiva Bobinka. Název získala podle označení pojezdu (Bo'Bo'). I když 
na této průkopnické dráze Františka Křižíka vlaky neprojíždějí žádným tunelem a řeku Lužnici 
překonávají jen po dvou viaduktech, rozhodně stojí za projížďku. U některých stanic a zastávek 
najdete zastavení naučné stezky Bechyňka, která je věnována historii lokálky. Informační tabule 
jsou doplněné mapami s nedalekými turistickými cíli. V Bechyni s dětmi určitě navštivte oprave-
nou remízu. Najdete v ní modelová kolejiště Českých drah a Pavla Kohoutka. Letos bude remíza 
otevřená ještě 11. a 25. července, 8. a 22. srpna a 5. a 12. září, vždy od 10:00 do 14:30 hodin.  
Vstupné stojí 20 korun, za děti do šesti let neplatíte. Aktuální informace o akci Léto  
na Bechyňce a také letáky o historii trati nebo mapu s výletními cíli v jejím okolí najdete  
na www.cd.cz/jiznicechy (Nostalgické a zvláštní vlaky). 

 Nejbližší železniční stanice: 
 Tábor / Bechyně a dalšíFO
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TEXT: EVA FRAŇKOVÁ
FOTO: ARCHIV KARLA HEŘMÁNKA ML.

KAREL 
HEŘMÁNEK ML.

AMERIKA JE PRO MĚ 
OTEVŘENÁ KAPITOLA, 
MOŽNÁ SE TAM VRÁTÍM

Nálepky syna jednoho z nejslavnějších českých herců se zřejmě jen tak 
nezbaví. Těžkou hlavu si z toho ale nedělá. Navíc si svého tatínka ohromně 
váží. Karlu Heřmánkovi juniorovi nechybí pokora a skromnost a na první 
dojem působí trochu plaše a nejistě. Ale ve skutečnosti mu odvaha 
a rozhodnost nejsou cizí. Ve chvíli, kdy měl doma slušně rozjetou kariéru, 
si prosadil dlouho vysněnou cestu do Ameriky, aby tam začínal od píky. 
A vůbec nevěděl, kdy a zda se vrátí. Dobrodružnou povahu má stejně jako 
herectví ve své genetické výbavě. 
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Máte to tak i v soukromém životě?
Jasně. S Nikol třeba rádi cestujeme a většinu 
cest řešíme takzvaně nablind. Loni jsme byli 
s karavanem ve Skotsku, zaparkovali jsme 
si, kde se nám líbilo, to byla paráda! Rok 
předtím jsme se vydali objevovat Island nebo 
Vietnam. Vždy když k nám přijde nějaká 
inspirace, tak se jí chopíme a vyrážíme 
na cesty. 

S vaší ženou Nikol jste se potkali 
na DAMU. Byla to studentská láska 
na první pohled?
Byli jsme spolužáci a jiskra 
přeskočila někdy ve dru-
hém ročníku, když jsme dě-
lali klauzury Shakespeara. 
Nikol byla Desdemona a já 
Othello. Když jsem ji škrtil, 
dívali jsme se na sebe 
a tehdy to nejspíš vzniklo. 
Koncem roku to bude de-
set let, co jsme spolu.

Vaše manželka je 
 nejenom herečka, ale taky blogerka a je  
velmi aktivní na sociálních sítích. Oproti 
tomu vy příliš fotek na Instagram nena-
hráváte. Vadí vám sdílet s cizími lidmi  
svůj život?
Nemám k tomu online světu vztah. Přijde 
mi to jako nemoc dnešní doby žít takovou 
reality show a tvářit se, jak je všechno krásné 
a hrozně v pohodě, a přitom to ve skutečnosti 
může být úplně jinak. Vůbec mě to neláká, 
i když vím, že holt v té naší branži bych si tím 
zveřejňováním soukromí mohl i pomoct. 
Mnoho známých lidí má díky tomu výborný 
byznys, uzavírají placené spolupráce s velký-
mi firmami.

Vy s Nikol nejen žijete, ale taky spolu 
pracujete. Třeba na hře Pokoj v modrém, 
kterou má v režii Filip Renč jako svou 
vůbec první divadelní činohru. Jak k této 
spolupráci vůbec došlo?
Dělal jsem s Filipem na muzikálu Popelka 
a točili jsme i detektivku Hlava medúzy, která 
se bude vysílat na ČT1. Navíc jsme sousedé, 
takže se známe. Nikol pokukovala po textu 
téhle hry už v době, kdy jsme žili v New Yorku, 
a přirozeně oslovila Filipa, zda by hru nechtěl 
režírovat. V červnu jsme měli mít premiéru,  

bohužel nám to krize 
překazila. Teď nevíme, kdy ji 
uvedeme, protože s Filipem 
už máme oba jiné pracovní 
závazky. Je to škoda.

Ta hra je prý hodně 
o sexu, erotice. 
Ano, je hodně nabitá 
sexem. I když dnes se to už 
nepovažuje za tabu. Pokoj 
v modrém je dramatizace 
jiné starší hry, která byla 

uvedena na začátku 20. století. Tehdy způ-
sobila divákům šok. Dnes už není pobuřu-
jící, naopak mnoho lidí se v ní najde. Ta hra 
je o vztazích, sexu a o tom, že jsme otroci 
našich pudů. 

Jaký žánr vám v divadle vyhovuje víc – 
jsou to komedie, nebo vážná dramata?
Mně sedí, když je na čem pracovat. Loni 
touto dobou jsme měli představení hry 
Po konci světa, což je drsné drama, které 
jsme hráli se Sárou Hlaváčovou. Je o dvou 
mladých lidech, kteří se ocitnou v proti-
atomovém krytu. V průběhu hry vychází 
najevo, proč se tam dostali, jaké jsou jejich 

Už jste stál po koronavirové pauze zase 
na jevišti?
Popravdě, teprve mě to čeká. V Divadle Bez 
zábradlí se už ale rozjíždějí zkoušky, kon-
krétně znovuobnovený muzikál Cikáni jdou 
do nebe, který má premiéru 11. července. 
I když divadelní sezona před létem obvykle 
končí, bude naše divadlo účinkovat na něko-
lika letních scénách, například v amfiteátru 
v Mikulově, na zámku Slavkov a v Biskup-
ském dvoře v Brně. Koncem srpna budeme 
pokračovat v Divadle Bez zábradlí s předsta-
vením Hra, která se zvrtla.

Tu režíruje váš tatínek?
Ano. Je to veleúspěšná komedie ze zahraničí 
o partě amatérů, kteří se snaží hrát, ale 
všechno se jim rozpadá. Než přišla krize spo-
jená s koronavirem, hráli jsme tu hru pětkrát 
šestkrát do měsíce. 

Jak jste vynucenou přestávku překonali?
Jako všichni ostatní. Netýkala se jenom nás 
herců, ale i dalšího personálu v divadle – 
zvukařů, osvětlovačů, maskérek a dalších.  
Naučil jsem se obstojně šít roušky, které 
jsme pak rozváželi potřebným. S manželkou 
Nikol jsme párkrát do týdne četli pohádky 
dětem i dospělým na sociálních sítích. Byl 
o ně zájem, tak jsme aspoň nezakrněli. 

Nemáte strach z druhé pandemické vlny? 
Dá se na to vůbec připravit?
Jediný způsob, jak se na to umělec může 
připravit, je ten, že si bude hledat ještě další 
práci. Ale myslím si, že je důležité řešit to, 
co se děje právě teď. Navíc osobně mám 
problém s plánováním dlouhodobých pro-
jektů nebo závazků. Baví mě řídit se tím, co 
aktuálně přijde nebo odejde. 

NEW YORK JE 
PULZUJÍCÍ MĚSTO, 

KTERÉ NIKDY NESPÍ, 
PRO MLADÉ LIDI 
PROSTĚ IDEÁLNÍ 

MÍSTO.

S manželkou Nikol a oběma slavnými rodiči má velmi dobré vztahy a silné pouto.
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motivace. Je to o tom, jak na sebe lidé 
reagují v extrémních situacích. Líbí se mi 
tenhle styl dramatu, kdy se hodně pracuje 
s emocemi, kdy srandu střídá ledová sprcha 
a následují zvraty v ději.

To je ta hra, kterou jste chtěl uvést v New 
Yorku?
Ano, my jsme ji nastudovali původně v ang-
ličtině. V Americe jsem pak hledal producen-
ta, ale bohužel to nedopadlo. Po návratu mě 
můj táta přesvědčil, abychom hru nacvičili 
v češtině. Tak jsme to udělali a za tři měsíce 
byla premiéra. 

Jak na pobyt v New Yorku vzpomínáte?
Žili jsme tam rok a půl a byly to krásné časy. 
Teď je to přes rok, co jsme zpět v Česku, ale 
Amerika je pro nás stále otevřená kapi-
tola. Uvidíme, jestli tam ještě pojedeme. 
Na jednu stranu bychom rádi, na druhou si 
zase říkáme, že už je možná načase usadit se 
a zakotvit tady. 

Čím vás život za velkou louží oslovil?
Jejich životní styl je mi blízký. Líbí se mi 
bezprostřednost lidí, které tam potkáváte. 
Navíc bylo fajn, že nás tam nikdo neznal, což 
bylo osvobozující. New York je pulzující měs-
to, které nikdy nespí, pro mladé lidi prostě 
ideální místo.

Co bylo vlastně cílem vaší cesty? Studium?
Jeli jsme tam na dobu neurčitou, protože 
jsme měli štěstí a získali jako jedni z mála 
v loterii, kterou pořádají Spojené státy, 
zelenou kartu. Chtěli jsme si vyzkoušet 
něco jiného, studovat tam na herecké škole, 
pracovat, a to se nám podařilo. 

Je velký rozdíl být hercem u nás a za vel-
kou louží?
Obrovský. V Americe je to mnohonásobně 
těžší.

Kvůli větší konkurenci?
To taky. Je tam tolik mladých, talentovaných 
a šikovných lidí! Ale těch, kteří dostanou 
příležitost někde se předvést, jen hrst. 
Například dostat se do komparzu není vůbec 
jednoduché, musíte mít profil na webových 
stránkách a začínáte tam opravdu od nuly. 
Samozřejmě se může stát, že jste ve správný 
čas na správném místě a někoho okouzlíte. 
Když se sem ale pak člověk vrátí, řekne si, že 
tady to má vlastně zadarmo. 

Říká se, že v New Yorku nebo Los Angeles je 
každý herec zároveň i barmanem, je to tak?
Jasně, tam má každý herec další dvě nebo 
tři práce. My jsme se tam taky živili caterin-
gem, do toho jsem se snažil chodit na kon-
kurzy. Stejně jako všude jinde jsou tam ale 
důležité kontakty. Díky nim je vše snazší. 

Vy jste tam žádné kontakty neměli?
Ne, jeli jsme tam naslepo. Prvních pár dnů 
jsme bydleli u kamarádky Julie, která stu-
dovala v Česku na FAMU, a my pro ni dělali 
krátký film. Pak jsme si našli byt přes inzerát, 
který jsme sdíleli s cizími lidmi. Spolubydlení 
je tam úplně běžné, bylo to fajn.

Odrazovala vás rodina od plánu žít 
ve Spojených státech?
Rodina ani tak ne, ale okolí ano. Někteří 
nám říkali, že jsme vyloženě sebevrazi. Hlav-
ně lidé kolem filmu a divadla, kteří viděli, že 
se nám tu po škole začalo dařit a rozjížděla 
se nám kariéra. Říkali, ať neodjíždíme, že 
právě teď bychom tu měli co nejvíc zamakat. 
Já jsem ale rád, že jsme odjeli, a každému 
bych to jen doporučil. Člověk se musí naučit 
vystoupit ze svojí komfortní zóny. 

Umíte dobře anglicky?
Už před odjezdem jsem mluvil celkem dobře, 
ale až na místě jsem se pořádně rozmluvil 
a hodně si angličtinu zlepšil. Nikol nemluvila 
moc dobře anglicky, ale úžasně v Americe 
zapadla mezi místní a teď mluví perfektně. 
Takže se není třeba bát, pokud člověk neo-
vládá cizí řeč. Vše se dá naučit za pochodu. 

Když jsem se připravovala na tento rozhovor, komunikovala jsem s Karlovou ženou Nikol. Ta se 
do rodiny Heřmánků přivdala před pěti lety a od té doby se stará, aby se o „rodinném“ Divadle 
Bez zábradlí patřičně mluvilo. Karel vybral pro místo setkání příjemnou kavárnu na pražských 
Vinohradech, kde bydlí. Objednal si jen vodu a nejvíc mě zaujalo, jak mu při vzpomínání 
na pobyt v Americe zářily oči. O svých rodičích mluvil s úctou a celkově na mě působil dojmem 
milého a naprosto pohodového a pozitivně smýšlejícího mladého muže. Kéž by takových lidí 
bylo mezi námi víc.

OČIMA AUTORKY

Jako Karel Čapek ve hře Masaryk v Americe

V netradičním provedení Shakespearovy 
komedie Mnoho povyku pro nic

Ve hře Ronalda Harvooda Garderobiér

V Divadle Rokoko ve hře Znovusjednocení Korejí
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Je rozdíl mezi českým a americkým  
publikem?
Američtí diváci se nebojí reagovat hodně 
nahlas. Nebojí se zasmát, leknout se, víc ten 
děj prožívají. Češi jsou asi vychovanější a spíš 
jen sedí a poslouchají. Rozdíl je i v děkování 
– v Americe se hercům jednou zatleská, oni 
se ukloní a odcházejí. Tady se tleská a klaní 
někdy až donekonečna. 

Po návratu jste  se vrátil do rodinného 
byznysu a jste opět součástí Divadla Bez 
zábradlí. Jaké to je pracovat s rodiči a svojí 
ženou?
Je to psychicky náročnější, protože si práci 
nosíme domů. Není snadné ji neřešit a od-
pojit se od ní. Nicméně důvodem návratu 
bylo, že jsem dostal nabídku účinkovat 
v Městských divadlech pražských, konkrétně 
v Divadle Rokoko, kde jsem hrál v předsta-
vení Znovusjednocení Korejí. Pak jsem se 
tak nějak přirozeně vrátil do Divadla Bez 
zábradlí, což není repertoárové divadlo, tam 
se hostuje. 

Jak na tom vaše rodinné divadlo teď vlast-
ně je? Hodně se v médiích řešily problémy, 
které měl váš tatínek kvůli neprodloužení 
nájemní smlouvy.
Divadlo bylo v roce 2018 v existenčních 
potížích, opravdu jsme nevěděli, jestli vůbec 
přežije další sezonu. Do Česka jsem se vracel 
v září a to naši ještě neměli s městem pode-
psanou smlouvu na další rok. 

Jak to dopadlo?
Nakonec dobře. Mají smlouvu na další roky 
dopředu. Táta se snaží získat dotace od 
města, ale je to pořád dokola. Každopádně 
nejsou jediné divadlo, které takhle bojuje. 

AMERIČTÍ 
DIVÁCI SE NEBOJÍ 

REAGOVAT HODNĚ 
NAHLAS. NEBOJÍ 

SE ZASMÁT.

Jste připravený na to, že byste jednou 
divadlo převzal?
Myslím, že zatím není důvod nad tím pře-
mýšlet. Rodiče ta práce stále baví. Kdyby 
s divadlem potřebovali pomoct, tak bych 
jim samozřejmě vyhověl. Ale teď si řešíme 
se ženou naše vlastní projekty a nechceme 
být úplně spojovaní jenom 
s tímhle divadlem. 

Toužil jste být už od dět-
ství po vzoru tatínka 
hercem?
Asi jsem o tom přemýšlel už 
odmala, ale nad tím se doma 
vždy jen mávlo rukou. Když 
jsme byli s bráchou na gym-
plu, začali jsme točit krátké 
filmy, do toho jsem dělal 
amatérské divadlo ve škole a dost mě to chyt-
lo. Tehdy jsem si řekl, že se začnu připravovat 
na zkoušky na DAMU, kam mě vzali.

Co na váš sen říkal tatínek?
Zpočátku byl vyloženě naštvaný. Nechtěl 
o tom vůbec slyšet. 

Proč?
Protože práce herců je strašně nejistá. 
Navíc je člověk neustále někým hodnocený. 
Konstantně čeká, co bude, jestli mu někdo 
zavolá a dá mu práci, jestli ho ta práce do-
káže uživit. Neustále jste v područí druhých 
lidí, kteří o vás rozhodují.  

Přesto jste si profesi herce dokázal před 
tatínkem obhájit. Čím jste ho přesvědčil?
Asi tím, že jsem už na škole začal hrát a táta 
mě viděl v několika představeních. Já si ho 
vážím samozřejmě jako tatínka, ale i jako 
obrovského profesionála. A když se na mě 
postupem času začal dívat nejen jako 
na syna, ale i jako na svého hereckého kole-
gu, tak jsem byl moc rád. A vždycky si od něj 
rád nechám poradit.

Jak jste na tom s muzikály, 
lákají vás?
V muzikálu Popelka jsem měl 
roli prince, ale naštěstí jsem 
nezpíval. Pak jsem měl jít na 
konkurz do muzikálu Cikáni 
jdou do nebe, ale nakonec 
jsem si to rozmyslel, protože 
jsem si nevěřil. 

Bojíte se zpěvu?
Nevím, možná. Spíš je  

to pro mě žánr, ve kterém se necítím  
moc dobře. Viděl jsem spoustu muzikálů, 
které mě nadchly, třeba Lvího krále  
v Americe, ale osobně nemám rád takovou 
tu muzikálovou přehnanou strojenost. 
Divadlo je mnohem víc realistické, a to  
mi vyhovuje. 

Prý máte velký vztah k Shakespearovi. Je 
to pravda?
To určitě. Dva roky jsem hrál ve Večeru 
tříkrálovém na Letních shakespearovských 
slavnostech. A spolupracuju s Prague 
Shakespeare Company, což je anglický spolek 
v Praze. Se dvěma představeními jsme dokon-
ce byli dvakrát v Houstonu. Aktuálně děláme 
s různými jinými shakespearovskými spolky 
napříč Amerikou představení přes zoom, kdy 
nás diváci můžou vidět na internetu.

Baví vás divadlo víc než film?
To je úplně jiný druh práce. Divadlo je skvě-
lé v tom, že je živé. Vidíte emoce lidí, máte 
s divákem kontakt, můžete s ním utvořit 
napětí. Film je finančně úplně někde jinde 
než divadlo, ale i tak si myslím, že pro 
většinu herců je právě divadlo to hlavní, 
protože na něm se člověk nejvíc naučí. Je 
to láska.  ▪

KAREL HEŘMÁNEK ML. (31)

Narodil se do umělecké rodiny herci Karlu 
Heřmánkovi a bývalé televizní hlasatelce 
Haně Vávrové. V roce 2013 absolvo-
val na DAMU, poté studoval semestr 
na prestižní newyorské škole The Lee 
Starsberg Theatre and Film Institute. 
Známý je především rolí mladého lékaře 
Radka Pokorného v seriálu Ordinace 
v růžové zahradě 2 a hlavní rolí Leopolda 
Hilsnera v televizním filmu Zločin v Polné. 
Zahrál si i v seriálech Kriminálka Anděl, 
Gympl s (r)učením omezeným nebo 
Všechny moje lásky. Příští rok se objeví 
v novém českém filmu Zátopek. Věnuje 
se také dabingu. Počátkem léta 2015 
se oženil se svou kolegyní z Divadla Bez 
zábradlí Nikol Kouklovou.

S vnučkou Duka Ellingtona se setkal v Americe.
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Rvačka 
striptérek 

Na první erotický veletrh přijela slavná 
pornohvězda českého původu Dolly Buster 

(narozená jako Nora Bochníčková) a já jsem se mohl 
jako jeden z porotců zúčastnit výběru nejlepší strip-

térky. Začalo to jako ve filmu Hoří, má panenko! a tak to 
i skončilo. Do soutěže se přihlásilo deset slečen, ale sedm 

jich uteklo. Takže zůstaly tři, tak akorát pro stupně vítězů, 
ze kterých jsme jednu tajně vybrali jako vítězku a oznámili to 
moderátorovi. Ten slavnostně přiklusal na pódium a vyhlásil 

omylem jinou, která dostala krásnou chlupatou šálu (boa) 
okolo krku. Běžel jsem dozadu za oponu a nahlásil, že do-

šlo k omylu a že vítězkou je jiná dívka, načež ta začala 
strhávat z té nepravé slečny šálu, až došlo k dívčí 

rvačce. Jak to nakonec dopadlo, už si nepama-
tuji, ale asi jsme to nechali tak, jak to 

ten popleta vyhlásil.

12 DIVOKÉ 
DEVADESÁTKY

OBJEKTIVEM 
JAROSLAVA KUČERY

Na první pohled to možná byl rok, ve kterém se toho až tak moc nestalo. Pokračovalo otevírání světu a dveře se 
zahraničními osobnostmi se u nás netrhly. Přijel Tony Blair, Lech Wałęsa, Jan Pavel II., Gina Lollobrigida a „Stouni“ 
zbořili se 130 tisíci diváky rekord nejen strahovského stadionu. Jenže ve společnosti se dělo něco důležitějšího. Mnozí 
si už naplno uvědomili, že demokracii si někteří mohou vyložit jako bezvládí a volná ruka trhu spíše žádá, než dává. 
Někteří se s tím smířili a začali podnikat. Jiní rezignovali a čekali. A ti ostatní? Ti se více či méně zbláznili.

Byznys pro exhibicionisty 
Jak se do Prahy začali hrnout návštěvníci, bylo třeba jim nabídnout také 
atraktivní projížďky na zajímavých dopravních prostředcích. Tehdy ještě 
nikdo po Praze nekličkoval mezi turisty na elektrických dvoukolkách, 
jednokolkách, elektrokolech, elektroběžkách, případně retro autech ztrp-
čujících život Pražanům i turistům samotným. Tenkrát někdo přišel s ná-
padem výroby modernější verze indické rikši. Myslím, že podle vzhledu to 
bylo typické „samo domo“. A rozhodně se projížďka centrem velkoměsta 
snobům moc líbila. Byli totiž vidět.

Statkář v lihu 
V Hřebenech jsem navštívil statkáře, pana Belka ze Slovenska. Ten den zrovna dost 
pil a potřeboval parťáka. Ale já tam byl autem, panáka vodky jsem odmítl, a tak jsem 
ho radši vyfotil. Jenže on měl skvělý nápad a prozradil mi, že v životě neseděl na koni. 
Ale má prý poníka, takže to zkusí na něm. Chvíli to vydržel, ale pak poník sklonil hlavu 
a pan Belko šel k zemi. Když jsem odcházel, potkal jsem jeho paní, inženýrku, která se 
oháněla vidlemi a skládala z valníku seno. Někdo prý dělat musí… Doma jsem si uvě-
domil, že o tomto statku byla v televizi velká kauza o špatném zacházení se zvířaty. 
Nedivil jsem se. Sama na ten obří statek nemohla stačit.



NESNESITELNÁ 
LEHKOST BYTÍ 
V KAPITALISMU

1995
?

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. 8/2020
1996
PREMIANTI, 
NEBO NAFOUKANCI 
EVROPY?
uzávěrka zaslání 15. července 2020

č. 9/2020
1997
NÁSTUP BLBÉ NÁLADY
uzávěrka zaslání 19. srpna 2020

FOTOSOUTĚŽ
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Bohumil Dobrovolský

REKLAMA ZA KAŽDOU CENU
S nabídkou zboží se tehdy roztrhl pytel. Mohli jsme si koupit 
věci možné i nemožné. Reklama se drala do popředí a pro-
dávající upozorňovali na své akce extravagantními způsoby. 
Objevilo se také sprejerství, černé plakátování, hrací automa-
ty, volně vystavované pornočasopisy. Až po čase přišla aspoň 
částečná regulace.

Marie Haisová

MATKA ZEMĚ
Jako ředitelka Zeleného kruhu jsem tehdy organizovala akce 
upozorňující na ekologické problémy. S velkou loutkou Matky 
Země jsme se studenty šli ze Staroměstského náměstí až 
na Pražský hrad. Jindy jsme zase pořádali happening na Vác-
lavském náměstí, kde napnutá děravá plachta znázorňovala 
ozonovou díru. Pamatuji si, že jednou jsem na recepci potkala 
generálního ředitele TV Nova Vladimíra Železného a ptala jsem 
se ho, zda by mohl o ekologii vysílat. Odpověděl mi: „Vy snad 
chcete, abych zbankrotoval?“

Jiří Veverka

ZÁZRAKY NA POČKÁNÍ
Po létech ateistické výchovy se vytvořila živná 
půda pro náboženskou činnost. Ze světa k nám 
houfně přijížděli různí misionáři připraveni ukázat 
tu pravou cestu. Nadšenec na snímku potřeboval 
pro svou činnost jen mikrofon a tlumočnici. Zato 
jistý polepšený trestanec z Austrálie dokázal shro-
máždit na stadionu několik set lidí k hromadným 
modlitbám. Plakáty lákaly pod slibným heslem 
Slepí vidí, hluší slyší, chromí chodí! Skeptici k tomu 
připisovali: Blbí tomu věří!

č. 9/2020 
1997

uzávěrka zaslání 19. srpna 2020



OPTIMI-KVADRO 
se zvýšenou únosností závěsů skel 
a prodlouženou zárukou ze 3 na 5 let.  

PRAHA
OPTIMI 

spol. s.r.o.
Dubečská 74/4,

Praha 10
Tel.: 602 477 874, 

274 818 721
info@optimi.cz

ZASKLÍVÁNÍ 
LODŽIÍ 
A BALKONŮ
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ORIGINÁLNÍ 
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BEZRÁMOVÝ
SYSTÉM

OPTIMI 
ŠETŘÍ 
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VÝRAZNĚ SNIŽUJE 
SPOTŘEBU ENERGIE
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A PRAŠNOST

ZVÝŠÍ SE BEZPEČNOST 
OBJEKTU

ZÍSKÁTE SPOLEHLIVOU OCHRANU
PROTI DEŠTI, VĚTRU A SNĚHU

Optimi spol. s r.o. dodává na trh již od roku 
1994 originální fi nský systém zasklívání 
lodžií a balkonů OPTIMI a je držitelem 
cerifi kátu: Č. CO/C-0100E-2017/P

BRNO              
Optimi 

spol. s r.o.,
Havránkova 30/11, 

Areál MATE a.s.
Brno – Dolní Heršpice

Tel.: 728 440 150
optimibrno@seznam.cz

OSTRAVA
JIŘÍ FRONĚK CATR, s.r.o. 

– Ostrava,
Lučinská 1331/10, 710 00

Tel.: 602 756 990,
596 235 301

lodzie@optimi-catr.cz
www.lodzie-catr.cz
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CESTOVÁNÍ
PO ČR

RAKOVNICKO

Hluboké lesy, spousta lokálních 
tratí a unikátní muzeum zaměřené 
na historický vývoj železniční 
dopravy u nás. To je Rakovnicko, 
oblast, která se sice ještě nachází 
ve Středočeském kraji, ale 
na Plzeňsko to odtud nemáte příliš 
daleko. Pokud holdujete dlouhým 
výletům, doporučujeme vám 
toulky Křivoklátskou vrchovinou. 
Na Rakovnicko ale jezdí nejenom 
„běžní“ turisté, ale samozřejmě 
i nadšenci do železniční nostalgie. 
S technickými exponáty  
z ČD Muzea v Lužné u Rakovníka 
se ovšem můžete setkat i jinde. 
Zdejší lokomotivy a vagony jsou 
totiž nasazovány na zvláštní jízdy 
po všech koutech Česka. 

15
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NAŠE MĚSTA

TEXT: TOMÁŠ REZEK

Až pojedete na výlet do Rakovníka, přibalte si plavky. U nádraží najdete nedávno otevřený aquapark se dvěma tobogany. 
Letní procházku městem po památkách tak můžete zakončit vodními radovánkami. A pokud vás dožene žízeň, určitě 
ochutnejte pivo od místních sládků.

ZAJEĎTE SI DO RAKOVNÍKA 

NEJEN NA DOBRÉ PIVO

V Rakovníku se vařilo dobré pivo od ne-
paměti. Jeho věhlas dokonce nejednou 

zachránil město od zpustošení během třice-
tileté války. Soudeček dobrého rakovnického 
přiměl taky bakaláře Jana Pičku Píseckého, 
aby se stal v roce 1588 správcem místní ško-
ly. Z královského města ale nakonec odešel 
ve zlém. Příběh bakaláře, který se svými žáky 

opustil Rakovník, protože konšelé nedodrže-
li sliby a nevytvořili mu podmínky pro výuku, 
sepsal spisovatel Zikmund Winter. Ten půso-
bil jako učitel na reálce v Rakovníku v letech 
1874 až 1884. Jeho povídka Nezbedný 
bakalář byla i zfilmována. Pokud rádi čtete 
prózy tohoto slavného spisovatele, může-
te se vydat Rakovníkem po jeho stopách. 
V informačním centru na Husově náměstí si 
vyzvedněte tematického průvodce.

Do malebného Zákostelí
V infocentru získáte i další průvodce na pro-
cházky městem – třeba po rakovnických 
pověstech. Traduje se, že první obyvatele 
města zachránili před hladomorem vaření 
raci. O historii města se dozvíte spoustu 
zajímavostí v místním Muzeu T. G. M. Jeho 
budovu najdete za kostelem sv. Bartolomě-
je. Zákostelí je bezpochyby nejmalebnějším 
koutem historického centra. Kromě barok-
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OČIMA RODÁKA

Nejvýhodnější vlakové spojení do Rakov-
níka si snadno vyhledáte na webových 
stránkách www.cd.cz nebo v šikovné 
aplikaci Můj vlak. Do mobilu nebo table-
tu si také stáhněte bezplatnou aplikaci 
Vlakem na výlet. Za absolvované výlety 
s touto aplikací můžete totiž získat 
body do věrnostního programu ČD a ty 
pak proměnit třeba za jízdenku na vlak 
zdarma nebo jiné atraktivní slevy.

VLAKEM DO RAKOVNÍKA
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V Rakovníku jsem žila 
do svých patnácti let, 

než jsem odešla studovat 
Pražskou konzervatoř. 
V hlavním městě jsem bydlela 
na internátu, ale na víkendy 
jsem jezdívala domů. Moji 
rodiče bydlí v Rakovníku 
stále, mají tu domeček se 
zahrádkou, kterou miluje náš 
pejsek, takže i já se do svého 
rodiště nepravidelně vracím, 
jak to jde. Někdy v úterý, 
jindy v sobotu. Vánoce jsem 
nevynechala nikdy.

Rakovník se na svém okraji 
stále rozrůstá o nové domy. 
Přibývají i markety. Je jich tu 
už tolik, že mám pocit, že je 
to až zbytečné. Z dob mého 
dětství zmizely malé obchody 
s potravinami, trafiky a dro-
gerie. Ale jinak je vidět, že se 
opravuje, co se dá. Osobně 
miluju naše náměstí. Ten 

dloooouhý prostor. Pohled 
od kostela na druhou stranu 
nebo z opačného konce. 
Taky bych doporučila výšlap 
na Vysokou bránu, odkud 
máte krásný výhled. Zbož-

ňovala jsem i muzeum. Když 
jsem byla malá, postavili 
tam takovou prolézačku pro 
děti – liščí noru. Muselo se 
vlézt do tunelu, kde byla tma 
a uprostřed cesty se najednou 
rozsvítila za sklem vystavená 
vycpaná liška. Když jsem pak 

vyrůstala, mrzelo mě, že už 
je trapné do té nory lézt. Až 
se tam zase někdy podívám, 
najdete mě asi tam. Tedy 
pokud tam ta liščí nora ještě 
pořád je.

Nejzajímavější zážitek 
spojený s Rakovníkem se dá 
vyjádřit jedním slovem – dět-
ství. Základní školní docház-
ka, dětská přátelství (některá 
vydržela až dodnes), první 
lásky. Zásadní místo pro mě 
mají vzpomínky na dramaťák 
u Nadi Mikeskové a hraní 
v amatérském spolku Tyl pod 
vedením Aleny Mutinské. Obě 
tyto ženy mě vlastně přivedly 
k divadlu. Taky jsem milovala 
loutkové divadélko, kde 
zase hrála moje maminka. 
Ráda jsem chodila zákulisím, 
nadzdvihávala plátěné obaly 
a zkoumala malé ručičky 
a obličejíčky a výrazy loutek.

ního domu s multimediální muzejní expozicí 
v něm objevíte velkou zvonici postavenou 
v roce 1495 pro největší rakovnický zvon Že-
brák nebo pozdně gotickou Pražskou bránu, 
která je pozůstatkem městského opevně-
ní. Nedaleko se nachází roubená chalupa 
Lechnýřovna, v níž si můžete prohlédnout 
expozici o rakovnických pověstech a nemé-
ně zajímavou výstavu loutek.

Poklady židovského ghetta
Nenechte si ujít výhled na město a jeho okolí 
z ochozu Vysoké brány. Tato přes čtyřicet 
metrů vysoká dominanta města bývala také 
součástí městského opevnění. Od ní je to 
jen kousek do někdejší židovské čtvrti. V ní 
zaujme hlavně dům U Samsona s fasádou 
zdobenou sgrafity a barokní synagoga, která 
v současnosti slouží jako koncertní síň. V bu-
dově bývalé židovské školy a rabinátu dnes 
sídlí Rabasova galerie. Pokud si rádi pro-
hlížíte obrazy, určitě do ní zavítejte. Nikde 
jinde neuvidíte pohromadě tolik děl Václava 
Rabase, rodáka z nedalekých Krušovic, který 
se řadí k nejvýznamnějším českým malířům 
první poloviny minulého století. Mnozí ho 
považují dokonce za jednoho z největších 
krajinářů u nás. Patřil k tzv. pátečníkům, 
kteří se scházeli v pátek odpoledne u Karla 
Čapka, a mezi prvními také získal titul ná-
rodního umělce.

Do vody nebo na túru
Po prohlídce města můžete zbylý čas 
do odjezdu vlaku strávit v nějaké příjemné 
restauraci nebo kavárně na Husově náměstí. 
Anebo se zajít vykoupat. Na začátku roku 
byl nedaleko nádraží otevřen aquapark. 
Hlavní atrakcí aquaparku jsou dva tobogany 
se světelnými efekty. V parném létě láká 
k osvěžení také Tyršovo koupaliště, k němuž 
vede cesta podél Rakovnického potoka. 
Obuli jste si na výlet toulavé boty? Rakov-
ník je ideálním výchozím místem pro pěší 
i cyklotúry. Z města vedou turisticky značené 
trasy všemi směry. Třeba červená vás dovede 
ke zřícenině hradu Krakovec a opačným 
směrem na Křivoklát.  ▪

OSOBNĚ MILUJU 
NAŠE NÁMĚSTÍ. 

TEN DLOOOOUHÝ 
PROSTOR.

Veronika Khek Kubařová
Populární herečka, členka Dejvického 
divadla v Praze a vítězka zatím poslední 
(desáté) řady soutěže StarDance. 
Vystupovala také v Městském divadle 
v Mladé Boleslavi a v divadle Semafor. 
Veřejnost ji výrazněji zaznamenala 
ve filmech Rafťáci, Nejkrásnější hádanka, 
Ženy v pokušení nebo Ženy v běhu 
a naposledy v letošním snímku Modelář. 
Z práce pro televizi můžeme jmenovat 
například seriály Specialisté nebo Zkáza 
Dejvického divadla. 
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Že v posledních dvou dekádách rostly v České republice rozhledny jako houby 
po dešti, je známá a často propíraná záležitost. Tentokrát vás zavedu na jednu, 
která svým tvarem houbu rovnou připomíná.

Mírně zvlněná pahorkatina v okolí 
města Rakovník je krásná, přiroze-

ných míst pro široký výhled do kraje však 
mnoho nenajdete. Stavba rozhledny se tak 
celkem nabízí. Ta nejbližší stojí na nedaleké 
Senecké hoře v katastru obce Pavlíkov. Pro 
její stavbu se vedení obce rozhodlo poté, co 
padl původní záměr jednoho z mobilních 
operátorů na zdejším vršku vybudovat 
základovou stanici. Plánovaný vysílač chtěla 
obec doplnit o vyhlídkovou plošinu, a tak 
když z realizace „bétéesky“ sešlo, vrhli se 
Pavlíkovští do stavby vlastní rozhledny. Sou-
částí projektu se stala i turistická stezka se 
sedmi zastaveními, kde se lze z informačních 

ROZHLÉDNI SE PO KRAJI

Výška:  506 m n. m.

Výhled:  Křivoklátsko, Krušné hory,  
 Brdy, České středohoří

Vrchol:  kopec s rozhlednou

Nejbližší zast.:  Lubná

Výstup:  snadný

panelů dozvědět řadu zajímavostí o Pavlíko-
vě a jeho historii.

Rozhledna na Senecké hoře slouží ná-
vštěvníkům již pátým rokem. Spodní část 
tvoří betonový monolit, ze kterého vyrůstá 
samotná dřevěná konstrukce věže zakon-
čená zastřešenou vyhlídkovou plošinou 
ve výšce 18,5 metru. Celkový vzhled stavby 
kombinující surový beton a přírodní dřevo 
se autorovi – Ing. arch. Eugenu Točíko-
vi – opravdu povedl a na své si přijdou jak 
milovníci netradičních staveb, tak i zastánci 
tradičního konceptu rozhleden.

Z horního ochozu se vám jako první otevře 
panorama Plaské pahorkatiny. V době mé 
návštěvy se dopolední slunce z jižní strany 
již činilo, a tak jsem snímek raději pořídil 

Kožlany Mariánský Týnec Krušné hory

KDYŽ K DOKONALOSTI CHYBÍ DVA METRY

TEXT A FOTO: MICHAL MÁLEK
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z druhé strany směřující na sever. Mile mě 
potěšila na první pohled rozpoznatelná  
silueta Milešovky, o to větším zklamáním byl 
pohled směrem ke Krušným horám, jejichž 
podhůří jen těsně zakrývaly špičky dole 
rostoucích jehličnanů. Očividně by stačilo 
být o nějaké 2 až 3 metry výše a hned by bylo 
lépe. Na mysl mi tak na chvíli přišla kacířská 
myšlenka na sucho a kůrovcovou kalamitu, 
která by tento problém jistě vyřešila. Aby to 
však nevyznělo tak, že je zde mizerný výhled 

– právě naopak. Jen zrovna tohoto kousku 
mi bylo líto.

K  rozhledně doporučuji vyrazit z rakovnic-
kého nádraží směrem ke koupališti a poté 
po žluté stezce vedoucí podél Pavlíkovských 
vršků a Jalového potoka. Milovníci starých 
motorek si přímo v Pavlíkově mohou odsko-
čit do místního muzea. Mezi největší zdejší 
rarity patří stroj, na kterém jezdili medvědi 
ve filmu Šest medvědů s Cibulkou, či pozla-
cené motocykly určené na vývoz do Vatiká-

Z Prahy 
rychlíkem s přestupem 
v Berouně a Rakovníku

Z Plzně 
rychlíkem s přestupem 
v Berouně a Rakovníku

Z Ústí nad Labem 
rychlíkem s přestupem v Praze, 
Berouně a Rakovníku

VLAKEM DO LUBNÉ

Rakovník Milešovkaelektrárna Tušimice Rako III Lužná u Rakovníka

nu. Komu jednostopí stařečkové nic neříkají, 
ten se stále drží žluté stezky, která jej dovede 
přímo pod rozhlednu.

Dál pak můžete pokračovat do Sence 
a mimo turistické značení do Lubné, odkud 
vás vlak odveze zpět na rakovnické nádraží. 
Komu by to všechno bylo náhodou málo, 
může si dalším vlakem přejet do zastávky 
Křivoklát, ze které je to slabá hodinka chůze 
k další pěkné rozhledně Velká Buková. Tu 
však nechám na někdy jindy. ▪

VÝŠKOVÝ PROFIL

324 m n. m.

rozhledna 
Senecká horažst. Rakovník

506 m n. m.

463 m n. m.

Pavlíkov

353 m n. m.

310 m n. m.

Pavlíkovské vršky
Rakovník 

koupaliště
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Historické technické skvosty a příroda mají k sobě málokde tak blízko jako v Lužné u Rakovníka. Zveme vás na vycházku kolem největšího 
železničního muzea v České republice. Půvabnými lesy bývalé knížecí fürstenberské obory dojdete k léčivému prameni Merkovka 
a odtamtud do pivovarských Krušovic, proslavených obrazy malíře Václava Rabase i jednou z nejhezčích školních budov v Česku. 

LUŽENSKÝMI LESY DO RABASOVÝCH KRUŠOVIC
POZNEJ ČESKO PĚŠKY

TEXT A FOTO: ROMAN HARTL

Nádraží v Lužné u Rakovníka znali 
dříve hlavně milovníci divadla a opery. 

Ctitelé fiktivního velikána Járy Cimrmana 
sem přijížděli (a dodnes přijíždějí) pátrat 
po stopách prostého železničáře Pýchy ze 
hry Akt. Do dějin opery se zdejší nádraží 
pro změnu zapsalo jako rodiště vynikající 
sopranistky Evy Hadrabové (1902–1975), 
sólistky Státní opery ve Vídni a několika dal-
ších evropských scén. Dnes se však do Lužné 
jezdí v první řadě za železniční historií. 
V areálu bývalé výtopny buštěhradské dráhy 
z druhé poloviny 19. století vzniklo Muzeum 
Českých drah. O pozornost návštěvníků tu 
soupeří mimo jiné parní, dieselové i elektric-
ké lokomotivy. 

Merkovka s léčivou vodou
Až se nabažíte železniční historie, můžete 
se vydat po cyklostezce na Merkovku, kde 
vyvěrá svého času proslulý pramen léčivé 
vody. Správně by se měl nazývat Merklov-
ka, protože křivoklátský lesník, který ho 
v roce 1808 objevil, se jmenoval Jiljí Merkl. 
Vzhledem k tomu, že se pramen nacházel 
v uzavřené oboře, majitel lesa – křivoklátský 

Nádraží v Lužné u Rakovníka 
je startem i cílem výletu.

Zastavte se v Muzeu ČD 
podívat na historická vozidla.

Na Merkovce stále vyvěrá léčivý pramen.

kníže Fürstenberg – dlouho otálel s jeho 
zpřístupněním. Teprve v polovině 19. století 
povolil otevřít na Merkovce malé lázně, kte-
ré pomáhaly především při nápravě obtíží 
pohybového ústrojí.

Blahodárný účinek koupele v ohřáté 
lázeňské vodě okusila v roce 1869 i Renata 
Fügnerová, která tady v doprovodu své 
matky během ozdravného letního pobytu 
oslavila patnácté narozeniny. Poblahopřát 
jí přijel i Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola. 
O Renatu se ucházel a ona jeho náklonnost 
opětovala. Na Merkovce se domluvili, že se 
vezmou, hned jak Renata dosáhne plnole-
tosti. Její matka by po boku své dcery viděla 
raději někoho mladšího než o dvaadvacet 
let staršího Tyrše, ale co mohla dělat. Snou-
benci se vzali v roce 1872.

Na koupele do lázeňského domečku 
se chodilo až do první světové války. Pak 
zmizely koupací vany i hájovna, ve které 
lázeňští hosté i výletníci vždycky dostali 
k jídlu přinejmenším krajíc čerstvého chleba 
s hrnkem smetany. Zmizely promenádní 
chodníčky i kaplička nad pramenem. Zůstal 
pouze pramen, který dodnes čiperně vyvěrá 

z hlubin země a díky vysokému obsahu žele-
za zbarvuje dno potůčku do sytého okru. 

Kde začínala jelení obora
Další cesta z Merkovky do Krušovic vede 
po červené turistické značce. Jako při 
procházce obrazovou galerií se před vašimi 
zraky střídají nádherné miniatury intimních 
lesních zákoutí s rozmáchlými portréty 
stromových velikánů, jiskřivá svěžest mla-
dých doubrav s šerosvitem staletých buků, 
posledních pamětníků bukového pralesa, 
který se až do 19. století rozprostíral na sva-
zích vrchu Louštína. 

Pod turistickým rozcestím Louštín, při-
bližně sto metrů vlevo od cesty, se nacházejí 
pozůstatky obdivuhodného stavitelského 
díla – ohradní zdi bývalé křivoklátské jelení 
obory. Oboru založil na počátku 18. století 
hrabě Jan Josef  Valdštejn a ve své době 
patřila k největším v Čechách. Rozprostírala 
se na ploše téměř sto kilometrů čtverečních 
a od okolí ji odděloval dřevěný plot dlouhý 
bezmála padesát kilometrů! O necelé století 
později – již za nových majitelů Křivoklátska 
Fürstenbergů – nahradila plot na severní 
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Z Prahy
osobními (spěšnými) vlaky 
s přestupem v Kladně, 
příp. i v Hostivici

Z Plzně
rychlíkem do Berouna 
a dále osobními vlaky 
s přestupem v Rakovníku

VLAKEM 
DO LUŽNÉ U RAKOVNÍKA

hranici obory dva metry vysoká zeď, která 
se táhla od Lužné až k Lánům v délce téměř 
dvacet kilometrů. V 19. století rozdělili Fürs-
tenbergové oboru na dvě menší – luženskou 
a lánskou. Druhá jmenovaná existuje až 
dodnes jako součást prezidentského zámku 
v Lánech.  

A DOMA TO ZNÁTE? Po Čechách, Moravě a Slezsku
i blízkém příhraničí

Tipy od NaCestu 
s Miroslavem Táborským
na Rádiu BLANÍK

2020/7–8 • 4. ročník • cena 50 Kč

ČERTOVY HLAVY
– český předobraz amerického Mount Rushmore

Poradíme Vám výlety do zajímavých míst, kde budete téměř sami!

Vyhlídková trojnožka 
U BISKOUPEK
Stolanský lom 
plný zkamenělin

HRADČANY 
nejsou jen v Praze

Pomník jednoho 
šťastného zdřímnutí

Tajemná 
čáslavská kalva
Za rekordy a kuriozitami 

do Pelhřimova
ZÁMEK 

Čechy pod Kosířem

Orchideje v polích

Maršovské jezírko
NaCestu s Toulavou kamerou 

České televize

NEPOMUCKEM 
aneb toulky pod 
Zelenou horou

BOJNICKÉ 
„Čajky“

NaCestu_7_8_2020.indd   1 17.06.2020   13:57:40

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

Krušovice Václava Rabase
Až dorazíte do Krušovic, jistě si vzpo-
menete na známé místní pivo. Ale zdejší 
vesnici proslavil i rodák malíř Václav Rabas 
(1881–1954), který nechodil za náměty 
svých krajinářských obrazů daleko. Většinu 
namaloval v nejbližším okolí svého domu. 
Přehlídka nejslavnějších Rabasových pláten 
je k vidění v Rabasově galerii v blízkém 
Rakovníku (vlakem jste tam z Lužné za pět 
minut), jedna ukázka jeho malířské tvorby 
je však volně přístupná každému i přímo 
v Krušovicích. Jde o nástěnný obraz s ná-

zvem Žižkovo zrození z roku 1915. 
Obraz zdobí podloubí krušovické 

školní budovy, jedné z nejhezčích 
v Čechách. Postavena byla v letech 

1914–1915 na počest mistra Jana 
Husa. Její sgrafitová fasáda je 

posetá jmény českých velikánů, 
vlasteneckými hesly a lidovými 

moudrostmi. Za svou výjimečnost vděčí 
krušovická Husova škola Václavu Rabaso-
vi. Byl to on, kdo jako projektanta budovy 
prosadil Ladislava Skřivánka. Oslovil tohoto 
znamenitého pražského architekta, protože 
nechtěl, aby jeho děti trávily svá mladá léta 
v jedné z nevlídných tuctových kasáren-
ských školních budov, které se tenkrát 
na venkově běžně stavěly. 

Po prohlídce Krušovic se vraťte po červené 
na rozcestí Louštín a odtud sejděte po trase 
naučné stezky Louštín k hájovně Sládkův 
kříž. Odtamtud dojdete po modré značce 
nazpátek na nádraží v Lužné. Celková délka 
okruhu měří zhruba 14 kilometrů, ale výlet 
si lze libovolně prodloužit i zkrátit. ▪

zbytky ohradní zdi
jelení obory

Krušovice

pramen Merkovka

žst. Lužná u Rakovníka

Muzeum ČD

Zbytky fürstenberské obory Rabasův dům Nový svět Husova škola v Krušovicích

DÉLKA 
TRASY 
14 KM
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To jako vážně? Překlep už v titulku? Ne, nebojte se, nejedná se o chybu v textu, nýbrž 
o jediný AquapRak v České republice. Vtipná přesmyčka totiž odkazuje na město 
Rakovník. A uznejte, že takový vtípek si místní nemohli nechat ujít. Nejen to – jako praví 
patrioti využili pro rekonstrukci a dostavbu světově známé výrobky místní firmy Rako. 

Původní městský plavecký bazén byl 
v Rakovníku uveden do provozu  

v 80. letech. Tomuto období odpovídalo 
také stavebně konstrukční řešení, které 
velmi zastarávalo funkčně, technicky 
i obsahem. V roce 2015 se město Rakovník 
rozhodlo investovat do plně vybaveného 
zařízení. Celková rekonstrukce byla totiž 
nezbytná. Největší česká projektová kance-
lář Centroprojekt, která funguje již od roku 
1925, dodala projekt v rekordním čase sed-
mi měsíců. Dokonce se z řad konkurence 
podařilo zajistit oponenta projektu, jehož 
připomínky pomohly do budoucna ušetřit 
řádově miliony korun z provozu. 

O realizaci projektu se postaralo sdružení 
stavebních firem VW Wachal a Moravostav 
Brno. Bylo rozhodnuto, že vedle vnitřních 
prostor, kde mají návštěvníci k dispozici 

kromě bazénů také vířivky, vodní atrakce, 
saunový svět nebo Kneippův chodník, bude 
areál rozšířen o venkovní prostory. Při přízni-
vé ceně 205 milionů bylo již dopředu jasné, 
že v budoucnu nebude již možné plavecký 
areál rekonstruovat v tomto rozsahu za tak 
nízké náklady. 

Navzdory nestabilnímu podloží
V průběhu demoličních prací vyšlo najevo 
velmi složité a proměnné podloží. Bylo nut-
né navrhnout bezpečnější zakládání stavby 
za použití ne zcela běžně dostupné techniky. 
V podzemí se zakládala nová kanalizace, 
zesilovaly se nosné konstrukce, budovaly 
šatny a řešilo se umístění i zprovoznění tech-
nologií pro úpravu vody. Nad tím vznikaly 
základové konstrukce bazénových i vířivých 
van, divoké řeky i nová toboganová věž. Pro 
zastřešení hlavní haly byly zkonstruovány 
masivní dřevěné vazníky, pro svou náročnost 
vyrobené v Rakousku. 

Živé diskuze a kontroly probíhaly také při 
výběru a ladění barev a funkcí obkladových 
materiálů. Řešila se zejména jejich proti-

skluznost nebo pohodlí při kontaktu s bosou 
nohou. Pro lepší tepelnou pohodu bylo 
instalováno podlahové topení. Voda v nádr-
žích bazénů je čištěna ozonem, UV zářením. 
Díky tomu je do ní možné přidávat menší 
množství chloru, což šetří pokožku a dýcha-
cí cesty. Kvalitu čištěné vody, teplotu, pH 
i koncentraci chloru dopouštěné vody hlídají 
citlivá čidla. 

Zásobování města vodou
V současnosti se paralelně s touto inves-
ticí odehrává jiná klíčová akce v oblasti 
zásobování města vodou. Jejím účelem je 
zvýšení kapacity systému zprovozněním 
vrtů v blízkých Lišanech, které by mělo být 
hotové za tři roky a navýšit záchyt srážkové 
vody z 30 až na 80 procent. 

Přestože projekt AquapRaku měl velmi 
složité zadání, typické pro podobnou stavbu 
se všemi svými atrakcemi a požadovaným 
uživatelským pohodlím, vyžádalo si jeho 
řešení pouze dva roky stavebních prací. Areál 
byl veřejnosti otevřen letos v lednu a místní 
se již těší na jeho plné využití. ▪

PŘÍBĚHY  
ZAJÍMAVÝCH 
STAVEB
TEXT: PETRA MIŠKEJOVÁ, STANISLAV SCHNEEWEIS
FOTO: VW WACHAL

Po úspěchu čeladenské výstavy Stavby čtvrtstoletí budeme navazovat dalšími zastávkami na Olomoucku, 
Teplicku a Pardubicku. Ve spolupráci s Českou televizí připravujeme další představení jedinečných staveb. 

JEDINÝ AQUAPRAK V ČESKU
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TEXT: PROKOP TOMEK
FOTO: ARCHIV ČD A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

Před rokem 1989 bylo úkolem Státní bezpečnosti kontrolovat celou 
společnost. I proto StB vždycky věnovala velkou pozornost drahám. 
Tisíce kilometrů tratí, desítky tisíc zaměstnanců, stovky nádraží, 
obrovský majetek i nesčetné možnosti nečekaných událostí. Tady se 
pořád něco dělo a hrozilo nebezpečím režimu. 

POD BDĚLÝM DOHLEDEM 

STÁTNÍ BEZPEČNOSTI
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V padesátých letech byla železnice po-
važována za klíčovou část dopravního 

systému. Státní bezpečnost právě tam oče-
kávala různé sabotáže „vnitřních i vnějších 
nepřátel“. V roce 1953 dokonce pod vlivem 
sovětských poradců vznikla V. správa minis-
terstva vnitra specializovaná na ochranu do-
pravy. Jako přílišný luxus ale byla roku 1962 
zrušena. Agenda dopravy se pak stala trvale 
součástí tzv. ekonomické kontrarozvědky 
Státní bezpečnosti. Na celostátní úrovni měl 
v letech 1974–1988 dohled nad železniční 
dopravou na starosti 4. odbor  XI. správy  
SNB. Po reorganizaci v roce 1988 pak na  
II. správě SNB vznikl 7. odbor (ochrana do-
pravy a spojů a palivo-energetické základny). 
Na regionální úrovni se staraly o železnici  
3. odbory krajských správ Státní bezpečnosti.

Pozor na negativní jevy
Ekonomická kontrarozvědka StB měla 
na starosti celou škálu nejen hospodářských, 
ale i politických témat. Vedla operativ-
ní svazky k objasnění případů sabotáží, 
anonymních dopisů a telefonátů či želez-
ničních nehod nebo podezření na korupci 
a chyby v práci. Objektové svazky založené 
dlouhodobě na organizaci ČSD, jako byly 
lokomotivní depa, Správa severozápadní 
dráhy, železniční stanice, traťové distan-
ce, provozní oddíly či železniční uzly, zase 
sloužily ke skryté kontrole a sběru informací 
o tzv. negativních jevech nebo jednotlivcích. 

Co najdeme ve svazcích
Materiály Státní bezpečnosti také podávají 
obraz nehospodárnosti, organizační ne-
schopnosti, nepořádků v technickém stavu 
vozového parku a postupného zastarávání 
techniky. S tím ani obětavost špatně place-
ných zaměstnanců nemohla nic udělat. Pro-

blémy se stále prohlubovaly a vedly i k mi-
mořádným událostem. Je zjevné, že železnice 
nebyla sama o sobě nějakým nepřátelským 
objektem StB. Takzvaná kontrarozvědná 
ochrana byla především projevem panického 
strachu, aby Československé státní dráhy 
nezískal a nezneužil nepřítel ke svým cílům. 

Zaměstnanci jako možní nepřátelé 
Nejvýraznějším příkladem takzvaného 
zneužití nepřítelem byla nezávislá odboro-
vá organizace Federace lokomotivních čet. 
Na jaře 1968 se během krátké doby rozrostla 
na dvacetitisícovou organizaci. Po její likvidaci 
StB sledovala dříve aktivní členy a funkcionáře 
v akci Federace. StB shromažďovala poznatky 
o bývalých členech a kontrolovala je pomocí 
svých tajných spolupracovníků. Desítky jich 
sledovala v osobních operativních svazcích.  

V roce 1985 provedli pod heslem Safari 
příslušníci StB Šumperk rozkladné opatření 
skupiny údajně pravicově orientovaných 
zaměstnanců ČSD. Měli mimo jiné udržovat 

Mluvčí Charty 77 profesor Bedřich Placák byl vyfotografován StB v hale nádraží Praha-Smíchov.

Tajné špionážní zařízení ze Západu, které odhalila KGB v roce 1986. Aparatura cestovala skrytá v běžném nákladním kontejneru.

styky se členy Solidarity v Polsku. Takové 
rozkladné opatření spočívalo v zastrašu-
jícím výslechu nebo kádrovém zákroku 
v zaměstnání.  

V roce 1989 monitorovala StB projevy ne-
spokojenosti zaměstnanců s organizačními 
reformami ČSD a se mzdovými i pracovními 
podmínkami. Nespokojenost strojvedoucích 
se projevila koncem roku 1988 v lokomo-
tivním depu Olomouc a k požadavkům se 
pak přidala i depa Přerov a Liberec. StB opět 
zkoumala, zda neexistují nějaké vazby stroj-
vedoucích na nelegální opoziční struktury 
nebo zda nemá na „negativních jevech v pra-
covních kolektivech“ podíl polská Solidarita.

Akce Mobil 
Ojedinělý případ železniční špionáže řešila 
československá Státní bezpečnost koncem 
osmdesátých let. Sovětská KGB předala 
v říjnu 1986 poznatek o odhalení moderního 
rozvědného zařízení. Aparatura cestovala 
z Japonska skrytá v běžném nákladním 
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kontejneru vlakem přes území Sovětského 
svazu. Přístroje odhalovaly a zaznamenávaly 
zdroje radioaktivního neutronového a gama 
záření. Zapisovaly ujetou vzdálenost, země-
pisné souřadnice a atmosférický tlak. Skryté 
automatické kamery navíc panoramaticky 
fotografovaly krajinu, kterou vlak s kontej-
nerem míjel. 

Unikátní zařízení tak mohlo automaticky 
zjišťovat objekty související s jadernými 
zbraněmi, registrovat přepravu radioak-
tivních materiálů a určovat i směr jejich 
přepravy! Dva vestavěné počítače mohly 
zapsat a uložit do paměti asi tisíc údajů 

Sovětská rána pod pás
Zařízení bylo vyrobeno asi v roce 1982. Podle 
závěru sovětských odborníků jej nepřítel 
již několikrát vyslal na cestu a průběžně 
i zdokonaloval. Československá Státní 
bezpečnost naplánovala rozsáhlá opatření. 
Jenže nastaly problémy. Dostupná technika 
nemohla podobné zařízení o malém výkonu 
odhalit. Čáru přes rozpočet projektu Mobil 
udělala zhruba po roce překvapivě sama 
sovětská strana. Bez oznámení a konzultace 
média v Sovětském svazu informaci o od-
halení automatického špionážního zařízení 
zveřejnila. 

Ochrana společnosti je za normálních 
poměrů zcela legitimní činností státu. 
V podmínkách uzavřené země dostávala 
i na železnici rysy obludného podezřívání 
a špiclování. ▪

o radioaktivních zdrojích. Součástí soupra-
vy byla i pouzdra s termoluminiscenčními 
dozimetry k měření rentgenového a gama 
záření. Baterie napájely soupravu po dobu 
tří měsíců. Čidla dokázala detekovat jeden 
kilogram plutonia na vzdálenost deset 
metrů. Jednotlivé komponenty pocházely 
z Japonska, Tchaj-wanu, Indie a USA. Zaří-
zení se skrývalo za falešnou stěnou běžného 
dvacetistopého skladového kontejneru. 
Po sovětském území kontejner putoval 
po železnici z dálněvýchodního přístavu Na-
chodka do Leningradu. Pak měl pokračovat 
po moři do Hamburku. 

MRTVÉ SCHRÁNKY
Velkou pozornost StB po celá léta 
vzbuzovaly takzvané mrtvé schránky. 
Ve skrytých dutinách především osobních 
vozů  mezinárodních vlaků se převážely 
přes střežené hranice špionážní zprávy, 
zakázaná literatura, ale především pašo-
vané zboží. Nebyla to zdaleka jen otázka 
padesátých let. Mrtvé schránky ve vlacích 
nacházeli příslušníci bezpečnostního 
aparátu i v osmdesátých letech. V letech 
1980–1985 jich bylo třeba jen ve vozech 
mezinárodního rychlíku Vindobona objeve-
no více než sto. 

Poblíž sovětských tanků naložených ve stanici Domašov zachytily složky StB podezřelého muže. 
Byl to špion, zvědavec, nebo šotouš? Snímek je z roku 1981.
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V dávných dobách žily na Zemi podivné bytosti. Kříženci lidí a zvířat, mořská 
monstra s hlavou člověka i tajemná stvoření, která sestoupila z hvězd. Fascinující 
zprávy o pozorování těchto stvůr byly dlouho považovány za pouhou báji. Mnohé 
objevy ale naznačují, že naši planetu skutečně obývali velmi zvláštní tvorové. 

Hned v několika velkých centrech staro-
věkého Blízkého východu byla nalezena 

zpodobnění humanoidů s hlavou ještěra. 
Stovky malých terakotových sošek předsta-
vují muže i ženy s protáhlou holou hlavou, 
čumákem ještěrky a s úzkými štěrbinami 
očí připomínajícími spíš pohled hada než 
člověka. Vytvořili je představitelé obeidské 
kultury. Ta se v Mezopotámii začala rozvíjet 
již před sedmi tisíci lety a byla tedy předchůd-
cem pozdějších vyspělých civilizací. Jsou to 
snad návštěvníci z hvězd? Reprezentanti sice 
pozemské, ale doposud neznámé ještěří rasy? 
Nebo jde pouze o výtvory lidské fantazie?    

Přízraky moří   
Snad ve všech přístavech světa kolují po-
věsti o mořských lidech. Někteří námořníci 
a rybáři je prý spatřili na vlastní oči. Scénář 
těchto neobyčejných setkání je téměř vždy 
stejný. Na hladinu oceánu se nejprve vynoří 
malá lidská hlava, posazená na trupu s dlou-
hýma rukama. Tělo směrem dolů přechází 
v šupinatý ocas ukončený výraznou ploutví. 
Pokud se loď pokusí přiblížit, stvoření bles-
kurychle zmizí v hlubinách.      

 Vyobrazení kříženců člověka a ryby jsou 
známá od dávnověku. Nacházíme je přede-
vším na četných mezopotamských relié-

TAJUPLNÝ SVĚT FASCINUJÍCÍCH ZÁHAD

ZÁHADY NA 
DOSAH RUKY

S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM
FOTO: ARCHIV AUTORA 

OJEDINĚLÁ VÝSTAVA V PARKU ZÁMKU VALTICE

fech. Rozsáhlou písemnou zprávu o jejich 
výskytu sepsal ve 4. století př. n. l. vzdělaný 
kněz Béróssos. Ve svém díle Babylóniaka 
připomíná, že tito tajemní vodní tvorové 
nemohli požívat lidskou stravu, jejich pobyt 
na souši byl omezený, a proto se vždy na noc 
vraceli do moře. Žili převážně v Arabském 
moři a připlouvali až do Perského zálivu. Je 
pouhou náhodou, že právě v této oblasti 
moře již několikrát vyvrhlo na břeh mrtvá 
těla lidem podobných živočichů? 

Námořníci plující Arabským mořem a se-
verní částí Indického oceánu často pozo-
rovali dovádějící mořské panny. Svědectví 
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z palubních deníků podporují i obyvatelé ry-
bářských vesnic na severozápadním pobřeží 
Srí Lanky. U jedné z nich v roce 1560 moře 
vyplavilo mrtvá těla sedmi sirén. Podle do-
bového dokumentu úřady nechaly převézt 
ostatky do Indie, kde je pitval portugalský 
lékař. A údajně nenašel žádné rozdíly mezi 
vnitřními orgány člověka a těchto obyvate-
lek mořských hlubin. Samozřejmě z pohledu 
tehdejších znalostí anatomie.

Kozí upír
V roce 1996 obyvatele severoamerického 
státu Sinaloa zachvátila panika. Všichni se 
obávali záhadného krvežíznivého monstra, 
které za sebou zanechávalo stovky mrtvých 
koz, ovcí a krocanů. Zvířata byla nalezena s pro-
kousnutým hrdlem. Těla zůstala netknutá,  
ale byla zbavená krve. Někteří svědci zahlédli 
v blízkosti obětí nestvůru podobnou neto-
pýrovi. Jiným připomínala proslulé chupaca-
bras – kozí upíry.

Tyto tajemné zrůdy dosahují výšky 
od 1,2 do 1,5 metru. Humanoidní hlava má 
vypouklé, rudě svítící oči. Podle některých 
pozorovatelů oči září tak silně, že dokážou 
jako reflektor osvětlit prostor v těsné blíz-
kosti. Z tlamy vyčnívají dlouhé špičáky, které 
zřejmě slouží k probodnutí kůže oběti. Neví 
se, zda tvor krev vysává, nebo pouze olizuje 
jako vampýr. Pod pažemi se dají rozpoznat 
četné kožní záhyby spojené s prsními svaly. 
Kůže je šedá nebo šedozelená a na zádech 
z ní vyrůstají dlouhé ostny. 

Kam máme tato příšerná stvoření zařadit? 
Někteří je považují za nezdařený produkt 
biologických pokusů americké armády. 
Četná pozorování se totiž odehrála v těsné 

blízkosti přísně utajované americké vojenské 
zóny. Jiní v chupacabras rozpoznávají mimo-
zemské vetřelce. Další tvrdí, že je zplodily 
ďábelské síly uvolněné při obřadech černé 
magie. Možnost, že jde i o neznámé zvíře, se 
jeví nudná. 

Chlupatý divoch
Jeho více než dva metry vysoké silné tělo je 
pokryté dlouhými rudohnědými nebo šedo-
černými chlupy. Nad širokými rameny přikr-
čuje malou vejčitou hlavu s nízkým šikmým 
čelem. Zachmuřené tváři vévodí rozměrné, 
vpřed vysunuté čelisti se silnými zuby. 
Nos má široký, zploštělý. Chodí nahrbený, 
houpavým krokem, ale běhat dovede velmi 
rychle. Většinou je plachý. Cítí-li nebezpečí, 
varuje okolí děsivým řevem. Nalezené stopy 
dokazují, že nemá vratiprst. Délka chodidla 
dosahuje až 40 centimetrů.

Divý muž je bezesporu jedním z nejtajem-
nějších obyvatel naší planety. Svým vzhle-
dem se podobá člověku, ale pravděpodobně 
jej lze zařadit spíše mezi lidoopy anebo 
přežívající formu prehistorického hominida 
gigantopitheca. Podle místa výskytu bývá 
nazýván rozličnými jmény. Jeho domovem 
není jen Himálaj a nevlídné končiny daleké-
ho severu, jak se všeobecně soudí. Stejně 

často je pozorován i v jiných koutech světa. 
Jeho existence je známá již několik tisíc let. 

Tržiště senzací
Pátrání po neznámých monstrech je jen jed-
ním z fascinujících témat, s nimiž návštěvní-
ky seznamuje výstava unikátních exponátů 
a fotografií v atraktivním prostředí Žabího 
sklepa zámku Valtice. Fantastická výprava 
po stopách neodhalených tajemství vede 
od temných dob, v nichž žily bájné nestvů-
ry, k úsvitu prvních civilizací. Seznamuje 
s nevysvětlenými archeologickými nálezy, 
jako jsou křišťálové lebky, bagdadské baterie 
nebo přes dva tisíce let starý mechanis-
mus z Antikythery. Nabízí ukázky doposud 
nerozluštěných písem (disk z Faistu, pečetě 
z Harrapy, tabulky s písmem rongo rongo 
z Velikonočního ostrova). Odhalí také dávná 
tajemství starého Mexika, Peru, Indie, Číny, 
Japonska i ostrovů v Tichomoří. Velká část 
expozice přináší překvapivá svědectví o dáv-
ných i současných návštěvách mimozem-
ských civilizací. Samostatný oddíl je věnován 
záhadám z úspěšného dokumentárního 
cyklu České tajemno, který Česká televize 
vysílala letos na jaře. Výstava Tajuplný  
svět je až do 6. září otevřená denně  
od 10 do 18 hodin.  ▪

?SOUTĚŽ 
O VSTUPENKY NA VÝSTAVU
Odpovězte správně na soutěžní otázku 
a můžete vyhrát dvě volné vstupenky 
i s katalogem na výstavu Tajuplný svět, 
která probíhá na zám-
ku Valtice. Štěstí čeká 
na tři výherce.

Kde se rozvíjela 
obeidská kultura?

A v Austrálii
B v Himálaji
C v Mezopotámii

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

Více o záhadách najdete na www.mysteryfilm.cz.
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Nabízíme
▪ stabilitu a jistotu práce u prestižního 
 dopravce s dlouholetou tradicí
▪ 5 týdnů dovolené
▪ zkrácenou pracovní dobu bez snížení 
 mzdy – jen 36 hodin týdně
▪ levnější cestování v ČR a po Evropě 
 pro vás a vaši rodinu
▪ atraktivní výhody a slevy na sport, 
 stravování, dovolenou a výuku jazyků
▪ řadu příplatků nad rámec 
 zákoníku práce 

 ... a mnoho dalších výhod.

Autogen, 

prosím

Bavilo by vás starat se o vlaky osobní dopravy 
nebo se přímo podílet na jejím provozování? 
Staňte se naším novým kolegou! 

I vy můžete být 
hrdinou 
všedního 
dne

Postarejte se s námi o vlaky,
hledáme kolegy na pozice
▪ mechanik elektronických zařízení,

elektromechanik,
mechanik kolejových vozidel, 
soustružník kovů, 

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

Nostalgické jízdy
Historické vozy a lokomotivy

Můžete potkat ve vlaku
Designérka Anna Marešová

Království železnic
Miniaturní svět pro malé i velké
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Kouří to, jede to, houká to a pobíhá kolem toho velké množství dospělých i dětí, 
často s fotoaparáty a mobily v rukou. Co je to? Samozřejmě nostalgický vlak s parní 
lokomotivou. Letošní turistická sezona začala sice kvůli nouzovému stavu později, 
ale i tak na vás během letních měsíců čeká řada podmanivých a nezapomenutelných 
zážitků na kolejích při zvláštních jízdách. 

Moderní rychlovlaky jsou super, když 
pospícháte na pracovní jednání 

nebo za rodinou. Ve volném čase, zvláště 
o letní dovolené, ale můžete zvolnit a místo 
rychlosti se soustředit na atmosféru. Česko 
je známé nejenom velkým množstvím do-
chovaných hradů a zámků, ale i soustavnou 
péčí o železniční technické památky. Z tohoto 
důvodu se každý rok mohou konat nostalgic-
ké jízdy v různých koutech republiky. Zájem 
o ně je obvykle obrovský! Přinášíme vám malý 
výběr z pestré nabídky zvláštních vlaků.

Parním vlakem k Berounce
Pokud milujete romantické okolí řeky 
Berounky, vydejte se v sobotu 4. července 
historickým vlakem taženým parní lokomo-
tivou Kremák z Lužné u Rakovníka. Z vlaku 
můžete vystoupit nejen v cílové stanici v Be-
rouně, ale také na Křivoklátě a prohlédnout 

na seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Není divu, že v létě bývá centrem 
zájmu turistů, a to jak tuzemských, tak 
zahraničních. V Lednici můžete navštívit 
zámek, jízdárny, proslulý minaret nebo si 
vyzkoušet plavbu zámeckým parkem. Ale to 
hlavní – od 4. července do 6. září sem jezdí 
o víkendech a svátcích po trati z Břeclavi 
historický motoráček Hurvínek! Historické 
vlaky odjíždějí z Břeclavi vždy v 9:11, 11:10, 
13:10 a 15:10 hodin. Zpět z Lednice pak 
jedou v 10:20, 12:20, 14:20 a 16:20. Mezi 
Břeclaví a Lednicí zastavují vlaky ve všech 
stanicích i zastávkách. 

si zdejší hrad. V Roztokách u Křivoklátu se dá 
vykoupat v řece Berounce či jen pozorovat 
vodácký provoz. A ve Zbečně lze navštívit 
památku lidové architektury Hamousův  
statek. Při nákupu v pokladně nebo přes  
e-shop ČD zakoupíte jízdné podle běžného 
tarifu plus povinnou místenku za 70 korun. 
Zbylé jízdenky se budou doprodávat v par-
ním vlaku, avšak pouze jednosměrné (tam 
nebo zpět) za tyto ceny: Lužná u Rakovníka 
až Městečko u Křivoklátu – Beroun  
160 korun, děti 6 až 15 let 120 korun, Lužná 
u Rakovníka – Křivoklát nebo Křivoklát – 
Beroun 120 korun, děti 6 až 15 let 80 korun. 
Děti do 6 let mohou jet zdarma, avšak bez 
nároku na místo k sezení.

O víkendech do Lednice
Romantický Lednicko-valtický areál s mno-
ha památkami je od roku 1996 zapsaný 

Plnou parou vpřed 
do říše nostalgie na kolejích
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REGIONÁLNÍ DNY ŽELEZNICE
Chystáte se na pravidelné a oblí-
bené regionální dny železnice? Pak 
vám doporučujeme pečlivě sledovat 
stránky www.vlakemnavylet.cz nebo 
www.cdnostalgie.cz. Podle informací 
v době uzávěrky časopisu se chys-
tají tyto oslavy minimálně v Praze 
a v České Třebové, a to v obou přípa-
dech na sobotu 12. září. 

A kolik zaplatíte za jízdné? Jednosměrná 
jízdenka do historického motoráčku stojí 
30 korun. V nabídce jsou i zpáteční jízden-
ky za 50 korun. Děti od 6 do 18 let, žáci 
a studenti 18 až 26 let, senioři 65+ a držitelé 
průkazu ZTP a ZTP/P mají slevu 75 procent. 
Sleva přepravného za psy a jízdní kola činí  
75 procent. Bezplatná přeprava kočárků 
platí jen do kapacity soupravy a kočárky mají 
vždy přednost před jízdními koly.

Po Pražském Semmeringu
Klikatá trať v pražských Hlubočepích je 
známá především viaduktem s nádherným 
výhledem do širokého okolí. Budovala se 
jako součást buštěhradské dráhy do Hostivi-
ce a původně sloužila jen nákladní dopravě. 
Dnes zde jezdí pravidelné spoje každý den. 
Pokud však toužíte po neobvyklém zážitku, 
doporučujeme vám okružní jízdu vlakem 
taženým parní lokomotivou, a to v neděli  
30. srpna, případně ještě v neděli 18. října. 
Výchozí stanicí bude Praha-Smíchov s od-
jezdy v 10:19 nebo 14:57 hodin. Nástup 
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je možný pouze s předem zakoupenou 
jízdenkou, kterou si lze pořídit až třicet dní 
předem. Cena jízdenky činí 290 korun pro 
dospělého cestujícího, pro děti od 6 do 17 let 
a držitele ZTP a ZTP/P 190 korun. Po celou 
dobu jízdy je ve vlaku zajištěno občerstvení 
v bufetovém voze.

Do Rožnova nejen za kulturou
Ve spolupráci s městem Rožnov pod Rad-
hoštěm jsme pro vás i na letošní sezonu 
připravili sérii jízd parních vlaků mezi Valaš-
ským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoš-
těm. Vlaky pojedou o sobotách 18. července, 
15. srpna a 12. září a v jejich čele stane parní 

lokomotiva 423.041 Velký bejček z roku 
1924. Jízdenky včetně rezervace místa 
k sezení je možné zakoupit v předprodeji 
v kterékoli pokladně Českých drah. Zbývající 
jízdenky (bez nároku na místo k sezení) bu-
dou do naplnění kapacity soupravy prodává-
ny v den konání akce přímo u vlaku a během 
jízdy. Cyklisté, pozor, přeprava jízdních kol 
bude vyloučena. Dětské kočárky si budete 
moci vzít s sebou, ale přirozeně jen do na-
plnění kapacity vlaku. Při plánování výletu 
doporučujeme zohlednit, že 15. srpna se 
v Rožnově koná starodávný jarmark v muzeu 
a 12. září folklórní festival Ondrášova Valaška 
a sportovní akce Švihák rožnovský. ▪
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Před informačními technologiemi dnes není úniku. Platí to i na železnici, a to 
jak při nákupu jízdenky či místenky na internetu, tak i na pokladně 

na nádraží, při sledování údajů o vlacích na trati nebo při 
odbavování průvodčím ve vlaku, třeba při načtení In Karty či 

jiného dokladu s elektronickým čipem. Ale nemusíte 
se bát, počítače pracují pro vás. Cílem toho 

všeho je, abyste dostali co nejvýhodnější 
nabídku za nejlepší cenu.

Představte si, že si kupujete jízdenku 
do vlaku Českých drah. Máte otevřenou 

aplikaci Můj vlak v mobilním telefonu nebo 
sedíte u počítače a používáte e-shop ČD. 
Zadáte výchozí a cílovou stanici, přibližný 
čas odjezdu, případně třídu a místo. Pak už 
jen počkáte pár chvil na potvrzení nebo zob-
razení výsledku. Mezitím ovšem výpočetní 
technika vykoná obrovské množství práce 
najednou. 

Dvacetkrát rychlejší internet 
Aplikace Můj vlak nebo e-shop ČD se 
připojují k základnímu serveru, respektive 
tarifnímu jádru, který dále komunikuje 
s rezervačním systémem a s dalšími infor-
mačními systémy. Co to je tarifní jádro? 
Většině cestujících to může být úplně jedno. 
Ne však lidem, kteří se o něj starají. Vlastně 
vypadá jako zdánlivě obyčejná místnost, kde 
v prosklených skříních hučí servery protkané 
chumly optických kabelů, blikají tisíce diod 
a kde byste možná i nastydli. Výkonné servery 
totiž musí neustále chladit klimatizace.  

Ve chvíli, kdy potvrdíte nákup jízdenky 
online, běží informace o platbě z archivu 
primárních dat do přenosných pokladen 
průvodčích. Informace o cestě se stáhnou 
z centrální rezervační webové služby. Systé-
mu, který poskytuje jednotná data nejen zá-
kazníkům, ale i pracovníkům Českých drah. 
Mimochodem i centrální rezervační webová 
služba je součástí tarifního jádra. Systémy 
s centrem komunikují rychlostí 1 000 Mb/s. 
Jen pro představu, doma se připojujete k in-
ternetu zhruba s dvacetkrát nižší rychlostí. 

Klasické odbavení
Pokud online odbavení neholdujete, nevadí. 
I za vytištěním obyčejné jízdenky na poklad-
ně ČD stojí výše zmíněné procesy. Informace 

Informační technologie 
se starají o vaše pohodlí

I VLAK 
MÁ SVOU DOKUMENTACI

Než spoj ČD vyjede na trasu, 
musí jeho četa sepsat vlakovou 
dokumentaci, což lze udělat 
na přenosné pokladně, na terminálu 
vlakové dokumentace nebo 
náhradním způsobem v centrálním 
systému. Vše se odesílá do archivu 
primárních dat. Celá dokumentace 
se pak poskytuje dispečerskému 
systému a následně do informačního 
systému o řazení vozů, hmotnosti 
vlaku a další. Nakonec se předá 
informace, že vlak je připraven 
k odjezdu. S touto informací už 
pracuje program státní organizace 
Správy železnic. Teprve poté, co 
dispečeru Správy železnic přijdou 
požadované informace, se vlak 
aktivuje v dispečerském systému ČD. 
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z tarifního jádra totiž putují i do pokladního 
systému. Ten v upravené a zjednodušené 
formě funguje také na přenosných osobních 
pokladnách u průvodčích ve vlaku. Veškeré 
informace tak utíkají z jednoho centra dále 
do jednotlivých koncových zařízení a je 
jedno, zda je to pokladna anebo váš chytrý 
telefon. Ani rezervační systém, mimocho-
dem velmi robustní a sofistikovaný, se bez 
tarifního jádra neobejde. Pokud si tedy 
chcete před cestou vybrat místo ve vlaku, 
pokladní systém si sáhne do rezervačního 
serveru. 

Ve chvíli, kdy je v dispečerském systému 
pro řízení vlaků osobní dopravy zahlášena 
aktivace vlaku, sám vůz si data ke konkrétní 
jízdě stáhne. Kromě malých displejů nad se-
dačkami se veškeré informace o cestě a po-
loze vlaku zobrazí na LCD panelech či LED 
displejích. Vše se totiž kombinuje s centrální 
rezervační webovou službou, která je navá-
zaná na GPS vlaku, a je tedy možné ukázat 
skutečné informace o poloze či zpoždění. Jen 
do souprav typu Regionova, RegioMouse 
a CityElefant se informace nahrávají v depu 
pomocí flashky. Pokud má vlak bezdrátovou 
jednotku, jsou informace zaslány dálkově ze 
serveru. Pokud nastane mimořádnost anebo 
informační systém nefunguje správně, může 
do něj operativně vstoupit strojvedoucí a vše 
zkorigovat. 

Popka v akci
Sedíme už ve vlaku a vlakvedoucí od nás 
požaduje jízdenku nebo In Kartu. A tím se 
dostáváme k dalšímu procesu. Totiž po ná-
kupu jízdenky v e-shopu ČD nebo v aplikaci 
Můj vlak se informace o naší cestě uloží 
do archivu primárních dat, opět komuniku-
jícím s pokladním systémem. Přenosné po-
kladny navíc v určitých intervalech odesílají 

Rezervace

Nákup online Klasický nákup

Přenosná
osobní 

pokladna

Základní server
(centrum rezervací webových služeb,

archiv primárních dat,
 tarifní jádro)

In Karta

PokladnaE-shop

Mobilní aplikace
Můj vlak
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data o prodeji jízdních dokladů, hlásí infor-
mace o načtené In Kartě a další statistické 
údaje o aktuální cestě, vlaku, jízdenkách. 
Popka, jak se přenosné pokladně říká, je 
vůbec chytré, multifunkční zařízení, vlastně 
malý počítač. Ovšem zatímco popka má 
vždy software i hardware, zmíněná  
In Karta již dnes může fungovat virtuálně, 
tedy jen v softwarové podobě. Místo plasto-
vé kartičky si ji můžete nastavit jako součást 
aplikace Můj vlak. I takhle fungují informač-
ní technologie v roce 2020. Kdo ví, co přijde 
v roce 2030. ▪
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MŮŽETE POTKAT VE VLAKU

Na svém webu píšete, že v designu prefe-
rujete čistotu, jednoduchost a funkčnost.  
V tom případě tipuji, že baroko nebo sece-
se nebudou vaše oblíbené styly…
Kdybych musela v takovém prostředí pobývat 
každý den, tak by se mi to asi nelíbilo. Ale 
uznávám, že i secese v minimalistickém poje-
tí může být půvabná. Za nejhorší ale považuji 
devadesátá léta minulého století. Tehdy v in-
teriérech vládly bílá, zlatá a fialová. A takzva-
né podnikatelské baroko mi skutečně vadí. 

Pojďme do světa dopravy. Co třeba Nu-
selský most v Praze? To je velmi výrazná 
urbanistická dominanta. Jak byste ho 
ohodnotila?
Tady budu osobní, protože pocházím z Nuslí 
a celé dětství jsem se dívala na tenhle most 
zespodu, což bylo občas frustrující. Ale 
na druhou stranu se mi hrozně líbila stanice 
metra Vyšehrad, tehdy Gottwaldova. Při-
padala mi z designérského hlediska velmi 
čistá. Dnes už bohužel tak dobře nevypadá 
kvůli různým polepům. Tehdy tam ale nebylo 
nic navíc, všechno sloužilo svému účelu. Ale 
abych se vrátila k otázce, most mi nevadí, 
spíš jsem naštvaná na to, co udělala magist-
rála v centru Prahy kolem Těšnova. 

Jak se vám líbí současné vlaky? 
Určitě je příjemné jet novým, moderním a čis-
tým vlakem, ale spíš tíhnu k nostalgii a ke star-
ším modelům obecně. Když se třeba dívám 
na film, tak mě vždycky potěší, když v něm 
vidím vlak se zelenou koženkou a otvíracími 
okny. Vlakem jezdím ráda a klidně si sednu 
i na schody, položím vedle sebe batoh a nic 
neřeším. Čiší z toho na mě pocit svobody.

Mezi vaše největší designérské úspěchy 
bezpochyby patří výletní tramvaj T3 Cou-
pé, která vznikla z proslulé tramvaje řady 
T3 z šedesátých let. Jak jste se k tomu 
dostala?
V minulosti jsem vytvořila i návrh Tramvaje 
pro Prahu, tedy pro běžný provoz. Ale  
hlavním důvodem, proč jsem udělala  
T3 Coupé, bylo, že se mi moc nelíbí součas-
né tramvaje. Naopak staré „tétrojky“ po-
važuji z designérského hlediska za úžasné. 
Původně měly jezdit třicet let, a přesto jsou 

stále v provozu! Zadání na výletní tramvaj 
vlastně vzniklo díky mazačce, která si získa-
la tak velkou popularitu, že s ní každý chtěl 
jezdit. Jenže to nešlo, protože jde o technic-
ké vozidlo. A tak si v pražském dopravním 
podniku řekli, že by bylo vhodné mít nový 
vyhlídkový vůz. Když jsem na něm pracova-
la, chtěla jsem vytvořit tramvaj nadčasovou 
a současně luxusní. 

A okna vám tam nechybí? Vždyť polovina 
vozu je otevřená…
To ale bylo přímo v zadání. Po technické 
stránce jsme se tomu museli přizpůsobit, 
například u topení. Původně to měla být 
tramvaj jen pro léto, ale dopravní podnik na-
konec rozšířil její působení i na dobu před Vá-
nocemi. Museli jsme se proto zabývat i zim-
ním zasklením a ochranou před sněhem. Ale 
všechno jsme vyřešili. Klasický déšť tramvaji 
i jejím cestujícím nevadí a konstrukce vydrží 
i dvacet centimetrů mokrého sněhu. A ráda 

Chtěla jsem 
tramvaj luxusní
a nadčasovou 

ANNA MAREŠOVÁ (39)

Produktová designérka, která klade 
důraz na udržitelnost a lokální výro-
bu. Získala řadu prestižních ocenění, 
zejména Cenu Národního technic-
kého muzea za návrh Tramvaje pro 
Prahu (2009) a Cenu za nejlepší 
studentskou práci na Biennal of In-
dustrial Design v Lublani (2010) – tu 
jí osobně předával slovinský ministr 
průmyslu. Za návrh výletní tram-
vaje T3 Coupé obdržela Speciální 
cenu za mimořádný počin v rámci 
festivalu Designblok (2017) a cenu 
Red Dot Honorable Mention (2019). 
Jako podnikatelka mimo jiné uvedla 
prémiovou značku intimních  
(erotických) pomůcek pro ženy  
Whoop·de·doo. Specializuje se 
na předměty denního užívání.

Není úplně obvyklé, že se ve světě designu kolejových vozidel prosadí žena. Anna 
Marešová to však dokázala, když před několika lety vytvořila s kolegy návrh luxusního 
vyhlídkového vozu T3 Coupé pro pražský dopravní podnik. Při své práci klade důraz 
na stylovou čistotu a jednoduchost. Její podnikatelské projekty zahrnují předměty denní 
potřeby včetně erotických pomůcek pro ženy.

TEXT: PETR HORÁLEK,  FOTO: MICHAL MÁLEK, HERBERT SLAVÍK
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bych dodala, že na návrhu tramvaje se mnou 
spolupracovali další, zejména Tomáš Chludil 
a Jiří Toman.

Lákalo by vás vytvořit design železničního 
vozu? Například novou elektrickou jednot-
ku pro příměstskou dopravu?
Tak bavilo by mě to. Nicméně spíše než nové 
vlaky bych chtěla dělat rekonstrukci těch 
starších. Ale musím zdůraznit, že tramvaj T3 
Coupé byla výjimečná v tom, že šlo o jeden vůz, 
kde jsem si mohla dovolit spoustu věcí, které by 
v normálním provozu neprošly. Nicméně někte-
ré věci jsou univerzální, třeba správnou barvou 
či osvětlením docílíte hodně. Proto mám pro-
blém se současnými vozy metra, kde se míchá 
červená s fialovou a růžovou, skla navíc působí 
studeně. Ale tramvaje a vlaky mám moc ráda. 

Loni v létě jsem si tramvaj T3 Coupé přes 
webové stránky pražského dopravního 
podniku objednal na dvě hodiny a můžu 

potvrdit, že to byl nezapomenutelný 
zážitek! Lidé se za námi ohlíželi, mávali 
na nás, ale platilo to hlavně v centru, kde 
pobývá hodně turistů. Jakmile jsme zajeli 
na předměstí, už byla reakce vlažnější. 
Nemůže to souviset s tím, že pro Čechy 
není design tak důležitý, že kladou větší 
důraz na praktičnost a nízkou cenu?
Myslím, že už se to zlepšuje. I český zákazník 
dneska hledá kvalitu. Třeba hned po same-
tové revoluci lidé sháněli především všechno 
jiné, než jsme tu dosud měli, bez ohledu 
na kvalitu. Pak se převalovaly různé trendy, 
ale v poslední době přibývá lidí, kteří do-
kážou ocenit třeba i starší věci po rodičích, 
které stále slouží svému účelu. To platí třeba 
pro domácí nářadí jako vrtačka nebo pájka. 

Je o vás známo, že propagujete takzvaný udr-
žitelný design a přihlížíte k ekologii. Přitom 
ale používáte sklo, které se v přírodě rozklá-
dá tisíce let. Jak tomu tedy mám rozumět?

Představte si, že něco vyrobíte z recyklova-
telného plastu, ale objednáte si to v Číně 
a pak to k vám složitě putuje přes půl plane-
ty. To se mi nelíbí. Naopak lokální výroba je 
z dlouhodobého hlediska prospěšná jak pro 
planetu, tak pro domácí ekonomiku. Během 
koronavirové krize se jasně ukázalo, jak je 
soběstačnost důležitá. 

Jak vás vůbec ovlivnila krize kolem koro-
naviru?
Asi týden nebo dva jsem šila roušky a bylo 
mi příjemné, že můžu být užitečná ostat-
ním. Z lidí kolem sebe jsem tehdy cítila po-
zitivní energii, protože byli ochotní nezištně 
pomáhat a nenechat se otrávit. Termíny 
některých projektů se mi samozřejmě posu-
nuly, ale současně jsem byla ráda, že moje 
podnikání závisí jen na výrobě v Čechách. 
A taky jsem si uvědomila, že mi najednou 
odpadla spousta nedůležitých schůzek 
a zklidnil se mi život. ▪



Miniaturní svět pro všechny generace  
Chtěli byste s rodinou bezpečně a rychle procestovat po kolejích celou naši zemi? Pokud to chcete zvládnout během jednoho dne, 
navštivte Království železnic. Modelová kolejiště s mnoha detaily tam představují jednotlivé kraje republiky. Sice se nemůžete svézt, 
jen se zblízka dívat, zato tam oči září nadšením dětem i dospělým. 

■ Jde o největší modelové kolejiště 
 ve střední Evropě, měří 574 m2.
■ Kolejiště jsou sestavená v měřítku 1 : 87. 
■ Můžete tu napočítat asi 30 tisíc 
 postaviček v kolejišti.
■ Jezdí tu 80 vlakových souprav, 
 několik autobusů i pražské metro.
■ Mají zde otevřeno denně od 9 do 19 hodin. 
■ Největší návštěvnost tu mívají 
 o sobotách a nedělích od 11 do 17 hodin. 
 Pokud preferujete klidnější atmosféru,
 doporučujeme si vybrat jiný termín.
■ Komentované prohlídky se konají 
 každé úterý, čtvrtek a první neděli 
 v měsíci od 16 hodin (od pěti účastníků). 
■ Adresa je Stroupežnického 23, 
 Praha 5, nedaleko stanice metra Anděl.

PÁR ZAJÍMAVOSTÍ O EXPOZICI
■ Při předložení jízdenky ČD platné 
 v den návštěvy získáte slevu 
 na vstupném ve výši 10 %.
■ Pokud se prokážete platnou 
 In Kartou ČD, máte v pokladně slevu 
 15 % ze vstupného.
■ Při nákupu místenky v pokladně ČD 
 na vlak do Prahy nebo Prahou 
 projíždějící máte nárok na voucher 
 na vstupenku za 50 Kč.
■ Za 50 věrnostních ČD Bodů můžete 
 získat voucher, při jehož předložení 
 v pokladně Království železnic obdržíte 
 vstupenku za 30 Kč.
■ Výše uvedené vouchery mají v obou 
 případech platnost tři měsíce. Snížená 
 cena vstupenky platí pro všechny 
 návštěvníky bez ohledu na věk.

VSTUPNÉ PRO ZÁKAZNÍKY ČD
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KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC

Plánujete výlet na Karlštejn? Proč ne, vla-
kem se tam dostanete pohodlně a pak 

stačí vyjít kopec a vystát si frontu u pokladny 
a pak počkat, až přijdete na řadu. Ale máme 
pro vás trochu netradiční a pohodlnější  
variantu: zajeďte si na pražský Smíchov 
do světa modelových kolejišť. Věděli jste, že 

podle dat organizace CzechTourism z roku 
2017 vidělo model Karlštejna v Království 
železnic více lidí než skutečný hrad nad  
Berounkou? Vlastně se není čemu divit, proto-
že smíchovská expozice je bezbariérová, cesty 
tam do kopců nevedou (natož do prudkých) 
a také tam disponují výtahem a klimatizací.

V Království železnic samozřejmě objevíte 
více než jen model Karlštejna. Čechy, Morava 
i Slezsko jsou podobně jako svatováclavská 
koruna posázeny drahokamy hradů, zámků, 
zřícenin, památných míst a dalších dokladů 
naší bohaté kulturní i vojenské historie. 
Ovšem u Karlštejna se při procházce expozicí 
zdrží alespoň na chvilku asi každý návštěv-
ník. Vždyť kdo by neznal hrad postavený 
slavným císařem Karlem IV. pro uložení ko-
runovačních klenotů. Pojí se s ním například 
(vymyšlená) legenda o zákazu vstupu žen, 
proslulá kaple svatého Kříže nebo hluboká 
studna, která je ve skutečnosti cisternou. Až 
si budete v Království železnic model Karl-
štejna prohlížet, schválně zda postřehnete 
všechny jeho důležité náležitosti.

Ale mezi vláčky na vás čekají i další známé 
dominanty naší republiky – samozřejmě 
ve zmenšené podobě. Jistě jste slyšeli 
o bájných rytířích spících uvnitř hory Blaník. 

Podle pověstí od Aloise Jiráska zachrání Če-
chy, až nám bude opravdu nejhůř. (V Divadle 
Járy Cimrmana ovšem pověst převyprávěli 
po svém.) I tuto horu zde najdete. Stejně tak 
brdské lesy, šumavské pastviny nebo Pražský 
hrad, Křivoklát, karlovarskou kolonádu 
nebo horu Říp. A pozor – jeden den tu trvá 
patnáct minut a po něm následuje pětimi-
nutová noc, aspoň podle osvětlení.

Až pojedete do Prahy na výlet, určitě si 
do Království železnic zajděte. Můžete to 
spojit s procházkou po historickém centru 
včetně jízdy lanovkou na Petřín, která se na-
chází poblíž. Nahlédnete do pozoruhodného 
světa modelové železnice a ještě se můžete 
zábavnou formou poučit o zajímavostech 
českých zemí. ▪



V případě zájmu o zvláštní vlak nebo vůz 
napište na obchod@gr.cd.cz. V e-mailu 
můžete rovnou uvést, kam nebo na jak 
dlouho byste chtěli cestovat, případně 
s kolika osobami. Následně vám připra-
víme nabídku. Například za dvouhodi-
novou jízdu zvláštním vlakem v podobě 
motorového vozu řady 810 (kapacita  
48 míst) zaplatíte přibližně 16 tisíc korun 
včetně DPH. Pokud si objednáte spole-
čenský nebo konferenční vůz s kapacitou 
32 míst na půldenní projížďku, cena 
bude činit asi 29 tisíc Kč včetně DPH. 
V obou modelových případech počítáme 
se stejnou výchozí i koncovou stanicí.

OBJEDNÁVKA NA MÍRU
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Zkusili jste si někdy představit, jak by vypadala vaše soukromá party ve vlaku? 
Na takovou akci by její účastníci, natož například svatebčané, určitě dlouho nezapomněli.  

Vlakem nemusíte jet pouze na výlet, 
do práce či do školy. Dá se v něm uspo-

řádat i svatební hostina, oslava narozenin 
nebo party. Můžete si pronajmout buď 
rovnou celý vlak, nebo jen samostatný vůz 
vyhovující vašim představám – a ten se 
pak připojí k běžnému spoji. Budete možná 
překvapeni, jak snadno se dá všechno zorga-
nizovat.

Hostina s ubíhající krajinou
Vlak vás doveze například na svatbu a po ob-
řadu si v něm můžete uspořádat hostinu. 
Nebo vás dopraví na místo oslavy narozenin, 
ale může se stát i přímo místem oslavy. Čes-

ké dráhy totiž mají k dispozici nejen klasické 
vozy k sezení, ale i víceúčelové společenské 
vozy, které lze různě upravovat. K dispozici, 
i když v omezené míře, jsou i vozy lůžkové. 
Pro menší skupiny osob dobře poslouží 
připojení zvláštního vozu do pravidelného 
vlaku. To je finančně méně náročné, ale 
stejně originální. Připojit se dá jeden i více 
vozů. Podle přání zákazníka se vše upraví, 
třeba podle počtu hostů nebo typu plánova-
né zábavy. Spolupracujeme s cateringovými 
firmami, které mají s pořádáním podobných 
akcí zkušenosti.  

Moderní konferenční vůz je vybaven  
projektorem a plátnem, má ozvučení i mik-
rofony. Lze si navolit intenzitu i barvu osvět-
lení. Kapacita tohoto typu vozu je 32 míst 
k sezení. Starší konferenční vůz podobným 
vybavením nedisponuje a stoly s židlemi se 
dají pouze posunout ke straně, nicméně 
jako prostor pro party či catering poslouží 
rovněž. Jeho kapacita činí 24 míst. 

Stačí si vybrat trasu
A kam můžete zvláštním vlakem jet? V zása-
dě kamkoli, kam vedou koleje. Výjimkou ne-

jsou ani okružní jízdy. Ve středních Čechách 
je atraktivní například okruh Praha – Davle 
– Čerčany – Praha po trase tzv. Posázav-
ského pacifiku, případně Praha – Beroun 
– Rakovník – Praha podél Berounky. Kdo 
chce cestovat déle, může jet třeba z Prahy 
do Děčína po levém břehu nebo z Prahy přes 
Plzeň a České Budějovice zpět do Prahy. 
Zvláštní vlak se dá vypravit i do zahraničí, 
a to do Německa, Rakouska, Slovenska, 
Maďarska, Polska nebo Slovinska. ▪

Svatební nebo party 
vlak podle vašeho přání
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Zapnul jsem rádio v autě a uslyšel jsem posledních pár vět od Jiřího Kolbaby, známého cestovatele: 
„Brač, a zejména městečko Bol patří k nejkrásnějším místům ve Středomoří a ne nadarmo je považován 
za perlu Jadranu.“ Večer doma jsem si na slova cestovatele vzpomněl, zapnul internet a vyhledával 
v mapách a v obrázcích název Bol. Překvapily mě krásné letecké záběry. Jako by šlo o velmi vzdálené 
místo plné exotiky. A tehdy se zrodila naše rodinná dovolená. Pojedeme na Jadran zase vlakem!

S KOLOBĚŽKOU NA JADRAN
JAK JSME VE VLAKU 
ZNOVU UCÍTILI MLADÁ LÉTA
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TEXT: VLASTIMIL HYBRANT
FOTO: AUTOR A WIKIPEDIA
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Stíháme nabrat pizzu i sekanou
Je polovina června, neděle dopoledne. 
V předsíni na nás čekají pouze dva batůžky 
a v nich plavky, brýle do vody, pár věcí 
na převlečení a několik dalších nezbyt-
ných věcí. Po klidném ránu naskakujeme 
na naše dvě skládací koloběžky (v pořa-
dí jeden dospělý a před ním jedno dítě) 
a lehkým tempem míříme k nádraží. Při 
cestě ještě vyzvedáváme objednanou pizzu. 
Po poledni již uháníme Jižním expresem 
z Českých Budějovic na rakouský Linec. 

Je tomu již sedmnáct let, co jsem popr-
vé vyrazil na konci léta s koly vlakem 

do Chorvatska. S mojí dnešní ženou Janičkou 
a kamarády Indulonou a Tačůdem (pozor, 
jde o přezdívky). Janička nám ušila hadro-
vé tašky přes rameno, do kterých se vešlo 
celé jízdní kolo. Tedy pokud se přední kolo 
demontovalo a řídítka otočila o 90 stupňů. 
Tuhle dovolenou na kolech po dalmatských 
ostrovech dodnes řadím mezi ty nejkrásněj-
ší. Od doby, co máme děti, veškeré cestovní 
drama opadlo a zařadili jsme se mezi klasic-
ké české dovolenkáře, to znamená Chorvat-
sko autem, a to několik let po sobě. Auto 
bylo naplněné plenami, nočníkem a další 
tisícovkou věcí, často zbytečných. 

Jenže naše dcery Eliška a Anička už ne-
jsou malé, a tak se nám vrátila chuť užívat 
si zase jako za starých tuláckých časů. Při-
znávám, že cesta autem do Chorvatska mi 
nebyla vždy příjemná. Musím trávit dlouhý 
čas za volantem, občas uvíznu v dopravní 
zácpě, a především jsem bez vizuálního 
kontaktu s dětmi na sedadlech za mnou. 
A pak taky dokola se opakující věty: „Kdy 
už tam budeme? Mně se chce čůrat. Už 
mě to nebaví.“ A tak jsme se rozhodli pro 
cestu vlakem. Vždyť Brač je vzdálený pouze 
necelou hodinu trajektem od Splitu a sa-
motný přístav se nachází od nádraží, co by 
kamenem dohodil.

Sedíme ve velkoprostorovém voze, uzobá-
váme části placatého pokrmu, kocháme se 
pohledy na Novohradské hory i Blanský les. 

Za hodinu jsme už na území Rakouska 
a za další hodinu vystupujeme v Linci. Zde 
máme pouze patnáct minut na přestup, 
přesto si neodpustím zaskočit do nádražní 
haly pro svoji oblíbenou sekanou s feferon-
kami a holkám kupuji preclíky. Z nádražního 
rozhlasu rozpoznáváme v německém jazyce, 
že náš vlak přijíždí k šestému nástupišti. 
Přesun po nádraží je díky skládacím kolo-
běžkám sranda a vše zvládáme s naprostou 
lehkostí. Následujícím vlakem přes Vídeň 
nás čeká čtyřhodinová jízda do Budapešti. 
Souprava má úctyhodných čtrnáct vozů a tři 
lokomotivy!

Rodinná idyla
Vlak se rozjíždí a brzy dosahuje rychlosti 
200 km/h. Sedíme proti sobě u stolečku 
a užíváme si rychlosti, kterou zatím na české 
železnici neznáme. Díky společenským hrám 
nám cesta příjemně utíká a už zastavujeme 
ve Vídni. Samotné hlavní nádraží je architek-
tonickým skvostem a zasloužilo by více času 
než jen krátké zastavení pro výstup a nástup 
cestujících. Naše cesta však pokračuje. Sice už 
ne tak rychle, ale stále bez zpoždění a v nad-
standardním pohodlí. V restauračním voze si 
dávám pivo, žena víno, děti balenou zmrzlinu 
a procházející průvodčí obdaruje dcery modely 
vlaky ICE 3 v reálných barvách, ale i ve verzi pro 
noční provoz. Krajina za oknem se změnila: 
nádraží vypadají vyprahle, zřejmě tady toho 
asi moc nenaprší a v létě tu mají tepleji. Jsme 
v Maďarsku. Poslední hodinu do Pešti trávíme 
každý po svém, já čtu knihu, Janička spí a hol-
ky koukají na Létajícího Čestmíra v tabletu. 

Po osmnácté hodině zastavujeme ve sta-
nici Budapešť Keleti. Holky mají chvilku času 

Při cestě přes Rakousko si užíváme pohodlí první třídy. 

Koloběžky nás věrně doprovázely celou dovolenou.
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na procházku v blízkosti nádraží a já na ko-
loběžce jedu do blízkého obchodního kom-
plexu nakoupit večeři a něco k pití na posled-
ní jízdu vlakem k Jadranu. Před nádražím je 
taky několik fastfoodů 
včetně toho se známou 
americkou značkou s ka-
čerem v názvu. Naštěstí 
můžu všude platit kartou, 
takže nepotřebuju ani 
forinty. Před nástupem 
do lehátka vlaku ADRIA 
ještě dobíráme do pet 
lahví pitnou vodu, která je 
volně dostupná z vodovo-
du na každém nástupišti. 

Plejáda národů
Drtivá většina Čechů přijíždí do Chorvatska 
autem. To má sice i své výhody, ale ve vlaku 
na vás čeká kouzlo vzrušení, napětí a setká-

ní s lidmi z jiných koutů světa. Mám pocit, 
že život se na chvilku zastavil. Najednou se 
cítím plný života a vracím se ve vzpomín-
kách do dob, kdy jsme ještě neměli děti. 

Lehátkový vůz je plný 
mladých lidí z celého 
světa, převážně žen. Muži 
asi častěji využívají auta. 
V našem kupé máme dvě 
Japonky a jednu Ameri-
čanku. Ve vedlejším kupé 
se ubytoval německý pár 
se dvěma blond Švéd-
kami. Z druhé strany je 
kupé plné švýcarských 
černošek. Střídavě mezi 
sebou mluví německy 
a francouzsky. Češi jsou 

zastoupení jen dvěma rodinami a jedním 
párem. Jsou zde i Angličané, krásné tmavé 
Španělky a Italky. 

LEHÁTKOVÝ VŮZ JE 
PLNÝ MLADÝCH LIDÍ 

Z CELÉHO SVĚTA, 
PŘEVÁŽNĚ ŽEN. MUŽI 
ASI ČASTĚJI VYUŽÍVAJÍ 

AUTA.

OSTROV BRAČ
Jde o třetí největší ostrov v Jaderském 
moři s přibližnou rozlohou 400 km2 
a obvodem pobřeží asi 185 km. 
Nejvyšším bodem na ostrově je 778 
metrů nad mořem Vidova hora, kam 
lze z Bolu dojít pěšky, na kole, ale 
dojet i autem pod vrchol. Vidova hora 
je nejvyšším bodem všech ostrovů 
na Jadranu. Do Bolu je možno přijet 
i přímo ze Splitu katamaránem nebo 
z něj dále pokračovat na ostrov Hvar. 
Pláže jsou zde kamenité, oblázkové 
a na druhé straně ostrova lze najít 
i písečnou pláž Lovrecina, která je pro 
většinu návštěvníků zcela neznámá. 
Sem se dostanete po silnici 6161 
směrem na jih od Postiri a sjezdem 
po prašné cestě až k pláži, kde je 
i restaurace. 

Pohled z Vidovy hory na ostrov Hvar 
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Vagon se stává plejádou národností 
a zábava začíná. Krásně se zde uplatňuje, že 
kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. My 
sami se spolucestujícími mluvíme hlavně 
anglicky a pátráme v hlavě po zbytcích 
němčiny ze školy. Na Italy aspoň hulákáme 
„buon giorno“ a na Španěly „bueno días, 
hola“. Naše holky poznávají, že cizí jazyky ne-
jsou jen učení slovíček a gramatika. Hlavní je 
praktické využití v životě! Nestačí jen použít 
nejznámější anglicko-americkou větu: How 
are you?

Bránou přes řeku Dravu
Dvě hodiny cesty utekly, je téměř devět 
hodin večer. Večeři máme za sebou, doma by 
už děti spaly, tady a teď 
začíná hodinová jízda 
kolem jižního pobřeží 
Balatonu. Lehátkový vůz 
má stahovací okna, nebe 
je modré a my s úžasem 
pozorujeme rozlehlou plo-
chu vodní nádrže. Lipno 
je proti Balatonu rybníček 
na návsi. Venku se stmívá 
a je čas vyzvednout povle-
čení a ulehnout ke spán-
ku. Mladší cestující kolem 
nás však stále postávají na chodbičce nebo 
sedí ve vedlejším voze druhé třídy. 

Před půlnocí mě probouzí zastavení 
na hranicích s Chorvatskem. Stojíme zde asi 
půl hodiny. Celníci se psy i bez psů kontrolují 
celý vlak včetně pasažérů a jejich pasů. Děti 
naštěstí nechávají spát. Na druhý konec 
soupravy dostáváme jinou lokomotivu. 

vzduch. Do přístavu to máme pouze přes 
ulici. Kupujeme si lodní lístky a ještě nám 
zbývá čas na snídani v podobě jablečného 
štrúdlu, čaje a dobré kávy. Příjezdová silnice 
před přístavem tvoří nekonečnou frontu aut, 
ve kterých vidíme nevyspalé a nervózní řidi-
če, kteří se celou noc drželi volantu na silnici 
a nyní se snaží vybojovat místo na trajektu. 
To nám nehrozí. Vyspalí a rozesmátí se v mi-
nutě dostáváme k týlu lodi, zamáváme před 
námořníkem palubními lístky a už stojíme 
na horní palubě. 

Odříznuti mořem
Máme ještě čas si prohlédnout pohoří 
za městem Split a zároveň pokukujeme 
po vzdáleném ostrově Brač. V devět hodin 
je trajekt plný a pomalu se odráží od mola 
a vzdaluje se od pevniny. Moře má tmavě 
modrou barvu a po obvodu lodi slaná voda 
zní jako šumák čerstvě nasypaný do sklenice 
s vodou. Kolem lodi poletují rackové mořští 
a někteří pasažéři jim házejí kousky pečiva. 
Lodí vane příjemný vánek, sedíme a užíváme 
si krásných pohledů na celé okolí. Brač je 
nejbližší ostrov, na který se dá ze Splitu do-
plout, a proto po padesáti minutách trajekt 
zakotvuje v přístavu Supetar, hlavním stře-
disku ostrova. Nás však ještě čeká zhruba 
hodinová cesta klimatizovaným autobusem. 

Za chvíli se vlak pomalu rozjíždí opačným 
směrem. Venku vládne tma, přesto vidím, 
že před námi je otevřená brána přes koleje. 
Přejíždíme most přes řeku Dravu a už jsme 
v Chorvatsku. Brána za námi se opět zavírá. 
Nyní máme nejvyšší čas ulehnout a vyspat 
se do nového dne.

Jako na Divokém západě
V polovině června pronikají první sluneční 
paprsky oknem velmi brzy. Již v půl páté 
ráno se mě zmocňuje touha spatřit neko-
nečně velkou modrou plochu moře. Zvenku 
je slyšet zvuk silné motorové lokomotivy 
podobající se našemu Čmeláku – taky je 
šestinápravová. Rychlost vlaku bych odhadl 

asi na 50 km/h, občas 
i méně. Sem tam zasta-
víme ve stanici, ve které 
i někdo vystoupí, ačkoli 
okolí vypadá opuštěně. 
Připadám si jako na Divo-
kém západě v knížkách 
od Karla Maye. Občas pro-
jedeme skalním tunelem 
a souprava vlaku se točí 
jako had doleva a dopra-
va. Do toho stoupající 
slunce vytváří dlouhé 

stíny na skalních stěnách. Tohle bych prostě 
z dálnice neuviděl.

 Děti se probouzejí kolem sedmé hodiny. 
Odmítají snídani a raději se ženou k otevře-
nému oknu, u kterého soutěží o to, kdo dřív 
zahlédne moře. Po osmé hodině zastavuje-
me s nepatrným zpožděním ve Splitu. Hned 
po vystoupení z vlaku cítíme silný mořský 

CELNÍCI SE PSY I BEZ 
PSŮ KONTROLUJÍ 

CELÝ VLAK VČETNĚ 
PASAŽÉRŮ A JEJICH 

PASŮ. DĚTI NAŠTĚSTÍ 
NECHÁVAJÍ SPÁT.

Všichni členové rodinné výpravy 
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Z trajektu do autobusu je to taky pouze 
kousek a na koloběžce jsme u autobusu 
v minutě a první! 

Cesta autobusem je příjemná a opět se dí-
váme na všechny strany. Autobus v první po-
lovině cesty stoupá klikatými místy, z okna 
máme výhled především směrem k pevnině 
a v dáli rozeznáváme i Split. Projíždíme 
a zastavujeme v několika vesničkách, kde 
přistupují vesměs domorodci. Chvíli vede 
silnice vnitrozemím ostrova vcelku po rovině 
a není ani poznat, že jsme od pevniny odříz-
nutí mořem. Venku vidím i směrovou ceduli 
Brač Airport, z čehož usuzujeme, že se sem 
dá i doletět. V poslední asi dvacetiminutové 
části cesty začínáme klesat velmi úzkými, 
nebezpečnými serpentýnami a před námi se 
otevírá nádherný pohled na tmavě modrou 
plochu, za níž je dlouhý a hubený ostrov – 
Hvar. Za chvíli už vidíme i části městečka 
Bol, kam směřujeme. Přesto však ještě trvá 
nějakou dobu, než se prokroutíme zatáčka-
mi sem a tam. Vpravo už vidíme ten zázrak, 
perlu Jadranu – asi dvěstěpadesátimetrový, 
zcela bílý výběžek do moře – Zlatni Rat. Ten 
obklopuje azurový pás moře. Celý autobus je 
dojat pohledem na tuto krásu.

Zmrzlina na uvítanou
Je více než jedenáct hodin a vystupujeme 
z autobusu. Přes ulici vidíme v kamenném 
domě zmrzlinový stánek. Jde o pravou 
italskou zmrzlinu a s radostí se k ní vrháme. 
Čtrnáct druhů pohledné zmrzliny nám dá 
při výběru zabrat. Jen čokoládovou tu mají 
ve třech provedeních – dark, milk a kinder 

PLÁŽ ZLATNI RAT
Vzhledem k tomu, že poloostrov Zlatni 
Rat představuje skutečně raritu Jadranu 
a možná celého Středomoří, přijíždí 
k jeho blízkosti nejen běžné výletní 
lodě, ale připlouvají sem i naprosté 
lodní skvosty v podobě překrásných 
plachetnic a luxusních lodí velmi 
movitých majitelů a soukromých 
společností. Typickou vlastností Ratu 
je, že odpoledne je na jedné straně pláže 
mořská voda zcela klidná a z druhé 
strany můžou být i více než metrové 
vlny. Brač je ostrov větrný, proto se 
hodí pro vodní sporty poháněné energií 
větru.

chocolate. Zmrzlina nám připadá o dost 
dražší než u nás doma, ale velikost, a zejmé-
na identičnost chuti s názvem nevýhodnou 
cenu vyrovnává. Navíc každému z nás stačí 
jedna porce k plnému uspokojení. S ústy 
upatlanými zmrzlinou různých barev vyráží-
me směr Zlatni Rat, v jehož blízkosti máme 
rezervované ubytování. 
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Holky lovily perlorodky
Když píšete o pobytu v Chorvatsku, je to 
stejné, jako kdybyste obyvateli Prahy měli 
popisovat Karlův most. Vždyť každý tam už 
mnohokrát byl! Ale přesto se o to pokusím. 
Tak jako každý Čech, i my jsme jeli přede-
vším k moři. Vykoupat se, zablbnout si v pís-
ku, opalovat se a cítit slanou vodu v puse, 
ve vlasech i na zádech. Prostě si užít to, co 
doma nemáme. Na písečné pláži Lovrecina, 
kde jsme trávili hodně 
času, jsme lovili velké 
vroubkovité škeble růz-
ných barev, které díky 
písečnému dnu neztra-
tily na své kráse. Akorát 
jsme se kvůli nim museli 
dostávat do hloubky 
sedmi metrů. Z našich 
holek se staly přeborni-
ce v potápění. Zmocnila 
se jich touha lovit „per-
lorodky“, jak nazývaly 
ušně mořské (perleť paua).

Brač se stal pro nás výjimečný i tím, že se 
zde nachází hejna ryb, a to různých druhů 
a barev. V severní části Chorvatska jsme nic 
podobného nezažili a podmořský barevný 
svět známe jen z daleké exotiky a Brače. 
Tato místa však nečekejte na Zlatnim Ratu 
nebo v jeho blízkém okolí, kde se to lidmi 
jen hemží. Byla by škoda také nezmínit, že 
Zlatni Rat je sice vzdálený od centra Bolu 
asi dva kilometry, ale cesta vede mimo 

městečko překrásnou borovicovou alejí a je 
vydlážděná leštěnými kameny, po kterých se 
dá příjemně jezdit i na koloběžce (cestu jsme 
zvládali za pár minut). 

Příště přibalíme kola
Místní městečko ožívá každý večer – jako 
ostatně každé jiné v turistické oblasti. 
Odlišnou atmosféru od jiných měst vytváří 
ukotvené plachetnice a katamarány přímo 

v centru Bolu. Stále se po-
hupují na vlnách. Po dobu 
celé sezony probíhá každý 
středeční večer trh, kde 
lze ochutnávat typické 
chorvatské pokrmy a na-
sávat úžasnou atmosféru 
prokreslenou hudbou. 
V polovině června, kdy 
sem jezdíme, končí školní 
rok a ten vrcholí večerním 
představením dětí i dospě-
lých v podobě zpěvu, tance 

a baletu. Na místních lidech i turistech je 
vidět, jak se nefalšovaně baví.

Ostrov Brač je prostě naší srdeční záleži-
tostí. Tentokrát jsme si ale naplno vychut-
nali nejenom samotný pobyt, ale i cestu. 
Vždyť jsme použili vlak, trajekt a autobus. 
Pro cestu zpět volíme ale jinou trasu: přes 
Záhřeb, Lublaň, Villach a Salcburk. V budouc-
nu máme v plánu přijet sem i s koly a projet 
opět všechny ostrovy Dalmácie i s dětmi. Vě-
řím, že se mi to jednou podaří i na kánoi!  ▪

ČTRNÁCT DRUHŮ 
ZMRZLINY NÁM DÁ 

PŘI VÝBĚRU ZABRAT. 
JEN ČOKOLÁDOVOU 
TU MAJÍ VE TŘECH 

PROVEDENÍCH.

I domů jsme odjeli vlakem, jen jinou trasou.
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JAROSLAV KOCOUREK A WIKIPEDIA

LEGENDA 
VINDOBONA

SPOJENÍ MEZI 
BERLÍNEM A VÍDNÍ 
KOLEJOVÁ CESTA PŘES PRAHU 
                    STÁLE ŽIJE

Vindobona zajišťovala skoro šedesát let spojení Berlína, Prahy 
a Vídně. Letos se znovu rozjela až do Berlína. Původně se tak mělo 
stát už v květnu, ale kvůli koronakrizi se tato událost přesunula 
na polovinu června. Pojďte se s námi poohlédnout za historií 
kolejového spojení mezi třemi velkoměsty střední Evropy, která 
od sebe kdysi oddělovala železná opona. 
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Spojení Berlína a Vídně patří mezi nejstarší 
mezinárodní železnice v Evropě. Pokud 

nepočítáme koňky, tak první trať v rakous-
kém císařství byla otevřena z Florisdorfu 
u Vídně do vesničky Deutsch-Wagram v lis-
topadu 1837. Její stavba pak pokračovala 
do Břeclavi, Přerova, Ostravy a dál do Kra-
kova s řadou odboček, například do Brna 
nebo Olomouce. V roce 1847 dorazily koleje 
do Bohumína a o rok později byla vybudo-
vána spojovací dráha přes rakousko-pruské 
hranice do tehdejšího Annabergu, dnes 
polských Chalupek.  

Z Berlína jí naproti vyrazila nejprve  
81 kilometrů dlouhá železnice Berlin-Frank-
furter Eisenbahn, slavnostně otevřená  
23. října 1842. Trať byla brzy poté prodlou-
žena do slezské Vratislavy, která tehdy pa-
třila Prusku. Celkem 357 kilometrů dlouhá 
dráha byla zcela zprovozněna 1. září 1847. 
Ve stejné době se už otevíraly další navazují-
cí úseky k prusko-rakouské hranici. 

Císařská a královská  
města se propojila
V polovině 19. století tak vznikla první přímá 
trať Berlín – Vídeň přes Bohumín ovládaná 
několika společnostmi a téměř 100 let patři-
la k tradičním mezistátním spojením. Cesta 
mezi oběma metropolemi tenkrát trvala 
více než 33 hodin. Dnes nám to připadá jako 
neskutečně dlouhý čas, ale před 150 lety to 
představovalo ve srovnání s cestou dostav-
níkem nebo v kočáře revoluci v komfortu 
i v rychlosti. Teprve politický vývoj po roce 
1945 způsobil, že tradiční linka Berlín – Bo-
humín – Vídeň upadla téměř v zapomnění. 

V polovině 19. století rostly hlavní tratě 
po celé Evropě raketovým tempem. V roce 
1845 přijel první vlak z Vídně do Prahy 
a o šest let později se dostal do saských 
Drážďan. To už jezdily vlaky mezi Drážďany 
a Berlínem. Z části využívaly první dálkovou 
železnici v Německu z Drážďan do Lipska 
otevřenou 7. dubna 1839. Dnes po ní jezdí 
rychlovlaky ICE. V roce 1848 se na ni u Riesy 

napojila odbočka do Berlína. Později její 
význam klesl, ale důležitou roli sehrála 
znovu v uplynulých dvou desetiletích, když 
se modernizovala hlavní trať Drážďany – 
Berlín přes Elsterwerdu. Tehdy sloužila jako 
odklonová pro vlaky EuroCity mezi českou 
a německou metropolí. Po roce 1850 tak 
vzniklo už druhé spojení Berlína a Vídně, ten-
tokrát přes Prahu a Drážďany. Cesta mezi Víd-
ní a Berlínem tudy trvala přibližně 31 hodin. 
Brzy však následovaly na území Rakouska, 
Moravy, Čech i Německa další tratě, po kte-
rých jezdily vlaky mezi oběma metropolemi. 

Přes Třebovou, nebo přes Tábor?
Už v roce 1849 byla otevřena trať Brno – 
Česká Třebová, která je dodnes hlavním 
koridorem mezi Prahou a Vídní. V roce 1871 
byla uvedena do provozu trať s honosným 
názvem Franz-Josefs-Bahn (po tehdejším 
císaři) přes rakouský Gmünd a jihočeský 
Tábor. Ta byla hlavní spojnicí Berlína, Prahy 
a Vídně v dobách železné opony. V roce 1875 
byla otevřena nová, o 12 kilometrů kratší 
trať Drážďany – Berlín přes Elsterwerdu, 
která se v dalších letech stala hlavní železnič-
ní spojnicí Prahy, Drážďan a Berlína. Jen o rok 
dřív byla zprovozněna trať společností ÖNWB 
z Vídně přes Znojmo, Jihlavu, Kolín a dál 
po pravém břehu Labe až k saské hranici. 

Zároveň se vyráběly stále větší, výkonnější 
a rychlejší lokomotivy a modernější vagony 
s účinnými brzdami, což umožnilo zvyšovat 
maximální rychlost vlaků. V 60. letech  
19. století vyjely také první spěšné vlaky 
a rychlíky, které menší stanice projížděly. 
Cestovní časy se tak zkracovaly. „Rychlovlak“ 
té doby zvládl cestu Vídeň – Praha – Berlín 
za přibližně 22 hodin. To bylo skoro o 10 
hodin méně než při otevření železnice. 

Objevilo se mnoho  
nevýrazných linek
Více tratí a společností, které dílem spolu-
pracovaly a dílem si konkurovaly, umožnilo 
zavést mezi Berlínem a Vídní různé přímé 
spoje. To vydrželo i po zestátnění drah 
a po vzniku nových států v roce 1918. Každá 
z tratí měla své přednosti a zákazníky. Na-
příklad nejstarší trasa z Berlína přes Vratislav 
a Bohumín do Vídně, na kterou se po druhé 
světové válce skoro zapomnělo, nabízela 
obsluhu slezské metropole. Tenkrát to bylo 
jedno z největších měst Německa. Spoje  
obsluhovaly i průmyslovou oblast Slezska, 
a to jak na tehdejší německé, tak i na české 
straně hranice. 

Výhodou spojení přes Čechy byla zase 
obsluha Prahy a Drážďan. Mezi Prahou 
a Vídní jezdily vlaky po kratší a rychlejší cestě 
přes Tábor a Gmünd, nebo po delší trase 
přes Brno. Zatímco na té první nebyla žádná 
větší města, v tom druhém případě leželo 
na cestě Brno – moravská metropole. Po roce 
1945 tudy několik let jezdilo první pováleč-
né spojení Berlína, Prahy a Vídně. Proto se 
nelze divit, že v roce 1991 při zavádění spojů 
EuroCity padla volba na tuto trať a dnes ji 
využívají railjety. Její současnou výhodou není 
jen rychlost, ale také obsluha velkých měst 
(Brno, Pardubice). 

Délka trati nerozhodovala
V minulosti nebyla délka trati ani cestovní 
čas u nabízených spojů příliš zásadní. Všech-
ny varianty byly podobné. Nejdelší trasa přes 
Vratislav měřila necelých 790 kilometrů, 
zatímco nejkratší přes Prahu a Gmünd asi 
730. Doba jízdy se na všech třech tratích  
pohybovala okolo 12,5 hodiny. Mnohem vět-
ší význam mělo umístění stanic a zaústění 
jednotlivých drah do velkoměst. Železniční 
síť v nich ještě nebyla tak propojená jako 
dnes. V Praze například neexistovala ani 
Holešovická přeložka, ani Nové spojení, 
a tak se používaly pro nás neuvěřitelné trasy. 
Z Berlína do Prahy přijížděly vlaky zprvu buď 
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na dnešní Masarykovo nádraží po trati přes 
Roudnici, nebo na současné hlavní nádraží 
přes Litoměřice a Neratovice. Později se jez-
dilo po přímější trati na Masarykovo nádraží, 
ale přímé vozy musely „šibovat“ po dnes už 
neexistující spojce na Hrabovce na hlavní 
nádraží, aby mohly pokračovat přes Gmünd 
do Vídně. Jezdila tudy i motorová Vindobona. 

Ve Vídni se pak přijíždělo na nádraží Fran-
tiška Josefa, které však bylo na opačné straně 
města než všechna další důležitá nádraží, 
odkud se jezdilo na západ, jih a východ 
Evropy. To bránilo provozu přímých vozů 
dál do zahraničí. Proto přímé vozy z Berlína 
na jih Evropy jezdily přes Brno nebo Bohumín 
na tehdejší vídeňské východní nádraží. 

Zrození legendy 
Žádný z těchto vlaků, snad kromě krátkého 
času Balkánského expresu během první 
světové války, nebyl tak významný, slavný 
ani nenesl tak výrazné jméno jako poválečná 
Vindobona. Ta se stala skutečnou legendou 

Ve srovnání s ostatními spoji, u kterých se 
různě připojovaly přímé vozy a střídaly loko-
motivy, šlo vlastně o „rychlovlak“. Vindobona 
zvládala cestu mezi Berlínem a Vídní celá 
desetiletí za přibližně 12 hodin. Praha byla 
zhruba uprostřed cesty a do Berlína i Vídně 
to trvalo přibližně stejně dlouho. Cestovní 
rychlost se pohybovala kolem 60 km/h. 
Oproti tomu klasické expresy s běžnými 
vagony a lokomotivami potřebovaly na cestu 
mezi Prahou a Berlínem o 1 až 1,5 hodiny 
více. Na jih do Rakouska však byla Vindobona 
jedinečná, a tak ji není ani s čím porovnat. 

Luxusní vozy i prestiž
Na provozu vlaku se nejprve po dvou letech 
střídaly železnice východního Německa, 
Československa a Rakouska. Po předváleč-
ných německých jednotkách nasadily ČSD 
dva typy maďarských vlaků Ganz a později 
motorové vozy M 296.1 z Vagonky ve Stu-
dénce. Po roce 2000 prošly kompletní 
modernizací a stále jezdí na linkách Českých 

na lince Berlín – Praha – Vídeň. Měla pro to 
hned několik předpokladů. Od svého prvo-
počátku až do roku 1979 byla vedena mo-
torovými jednotkami a vozy, které jí vtiskly 
charakteristickou a od všech ostatních 
vlaků zcela odlišnou tvář. Tyto jednotky byly 
na svou dobu výjimečně komfortní a rych-
lé. Zvláštní atmosféru kolem Vindobony 
vytvářela i cílová stanice za ostře střeženou 
hranicí se Západem.

Vindobona vznikla z popudu východo-
německých železnic DR a měla být sou-
částí rychlého spojení Skandinávie s jihem 
Evropy. V Berlíně na ni navazovaly noční 
vlaky do Dánska a Švédska a ve Vídni mohli 
cestující přejet na Jižní nádraží a pokračovat 
dál do Itálie. Provoz Vindobony odstartovaly 
v roce 1957 německé motorové jednotky. 
Byly to známé soupravy ze 30. let, které 
zajišťovaly provoz legendárních „létajících 
vlaků“. Mohly jezdit až 160 km/h. To byl 
však v tehdejší Evropě, nejen té východní,  
nedosažitelný cíl. 

ORIENTAČNÍ DOBA JÍZDY  
BERLÍN – PRAHA – VÍDEŇ
Dostavníkem  několik dní 
Po roce 1850 33 hodin
60. léta 19. století  22 hodin
1. polovina 20. století  12,5 hodiny 
2. polovina 20. století 12 hodin 
Kolem roku 2000  10 hodin 
Současnost  8,5 hodiny
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zachováno alespoň noční spojení přímými 
vozy na vlacích Chopin a Metropol. Zároveň 
se ale začaly rýsovat nové možnosti spojení 
Berlína a Vídně. 

Při rozšiřování své sítě vlaků Nightjet si 
Rakušané vzpomněli na historické spojení 
Vídně a Berlína přes dnes polskou Vratislav. 
Celý koncept nočních vlaků Nightjet připo-
míná staré vlaky s řadou přímých vozů, které 
se přepojovaly mezi různými vozy, a tak 
nový Nightjet Vídeň – Bohumín – Vratislav 
– Berlín představuje přímé spojení z Vídně 
do Varšavy, z Budapešti do Berlína nebo 
z Berlína do Krakova a Přemyšle. 

Vzniklo i nové denní spojení. Dokončená 
vysokorychlostní trať Halle/Lipsko – Erfurt 
– Norimberk a modernizace Dunajského 
koridoru v Rakousku otevřely prostor  
pro zavedení nového denního expresu  
ICE Berolina, který spojení Berlína a Vídně 
okolo Čech zvládne za 7 hodin 40 minut.  
To je asi o hodinu méně, než byla dosavadní 
přibližně o 200 kilometrů kratší alternativa 
přes Prahu. Jistou předností ICE Berolina  
je i množství velkých měst na jeho trase, 
jako jsou Halle, Erfurt, Norimberk,  
Řezno nebo Linec. 

K tradici se vrátily i České dráhy. Od loň-
ského jízdního řádu se jmenují veškeré spoje 
railjet mezi Prahou a Vídní opět po legendár-
ní Vindoboně. Letos v červnu se rozjela i „tra-
diční“ Vindobona mezi Berlínem, Drážďany, 
Prahou a Vídní. Cesta mezi Sprévou a Duna-
jem jí trvá přibližně osm a půl hodiny.  ▪

drah jako řada 854. Někteří lidé jim dodnes 
přezdívají Vindobona.  

Dva roky na expresech Vindobona jezdily 
i rakouské modro-krémové vlaky Blauer Blitz 
(Modrý blesk). Ovšem skutečnou tváří Vin-
dobony se staly německé červeno-krémové 
motorové jednotky řady SVT 175, u nás pře-
zdívané Delfín, které jezdily mezi Berlínem, 
Prahou a Vídní nepřetržitě od roku 1972 až 
do roku 1979. Na tu si mnoho lidí z okolí 
trati stále pamatuje. Jedinečnost si do jis-
té míry zachovala i Vindobona sestavená 
z obyčejných vagonů. Po celá 80. léta to byl 
stále vlak, který jezdil za „mytickou“ želez-
nou oponu, a jeden z mála u nás, na kterém 
se objevovaly komfortnější „západní“ vozy. 
S jeho provozem byly spojené i kuriozity. 
Třeba v roce 1980 to byl zřejmě poslední 
mezistátní expres v Evropě, v jehož čele se 
objevila parní lokomotiva, i když to byl jen 
malý kousek přes česko-rakouskou hranici.  

Jedno z prvních EuroCity  
po sametové revoluci
Vindobona se lišila od ostatních vlaků také 
po sametové revoluci. Byla jedním z prvních 
spojů EuroCity (od roku 1993) a její soupravy 
patřily k nejkomfortnějším na našich tratích. 
Jednalo se také o jeden z našich nejrych-
lejších vlaků. V posledních dvou dekádách 
provozu Vindobony se její trasa protáhla 
na sever až do Hamburku nebo na jih 
do Villachu. Díky tomu patřila mezi evropské 
vlaky s nejdelší trasou. Naposledy v klasické 

VÝCHODONĚMECKÝ DELFÍN 
Elegantní motorovou jednotku z produk-
ce východoněmecké vagonky v Görlitzu 
(viz foto na straně 48) charakterizoval 
mohutný protáhlý nos, který skrýval dva-
náctiválec s výkonem tisíc koní. Přenos 
výkonu byl zajištěn pro německé vlaky 
typickou hydrodynamickou převodovkou. 
Maximální rychlost byla 160 km/h, ale 
v běžném provozu se jezdilo nanejvýš  
120 km/h. Východní Němci si v letech 
1965 až 1968 pořídili pouze osm séri-
ových jednotek a k tomu dva náhradní 
motorové a několik vložených vozů jako 
své parádní vlaky pro prestižní výkony. 
Vedle Vindobony jezdily také na expresech 
Neptun do dánské Kodaně nebo Berli-
naren do švédského Malmö. Na mezi-
státních výkonech dojezdily v 80. letech 
na vlacích Karlex a Karola do Karlových 
Varů. V provozu jezdily o čtyřech až šesti 
vozech s kapacitou přibližně 160 až 300 
míst. Neobvyklé bylo velkoprostorové 
letecké uspořádání míst v motorových 
vozech s otočnými sedačkami po směru 
jízdy. Dochovalo se několik dnes nepro-
vozních jednotek a letos se objevily zprávy 
o chystaném zprovoznění jedné z nich. 

podobě vyjela v prosinci 2014. Potom ji mezi 
Prahou a Vídní nahradily moderní railjety. Je-
jich příchodem skončilo přímé denní spojení 
Berlína, Prahy a Vídně. Ještě krátce zůstalo 

Jde o latinské pojmenování pro město Vídeň. 
Historie tohoto slova pochází z doby římské-
ho osídlení. V roce 15 př. n. l. založili Římané 
na místě původní keltské osady vojenský 
tábor a později město, které se stalo jedním ze 
správních center provincie Pannonia. Ve středo-
věku na jeho místě vyrostla současná rakouská 
metropole. 

CO ZNAMENÁ SLOVO VINDOBONA
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FILM NA DOMA
1917
Film, který režisér Sam Mendes natočil 
tak, že na něj dlouho nezapomenete. 
Jeho záběry z bojiště první světové 
války jsou totiž nejen ojedinělé, ale 
také nadmíru podmanivé a uhran-
čivé – není divu, že při nich kdekdo 
přestává dýchat. Jde tedy o další slušný 
zářez režiséra, který dobyl nebe nad 
Hollywoodem už svým debutem z roku 
1999, dnes kultovním snímkem Americká krása, následovaným 
dalšími pozoruhodnými snímky jako Mariňák, Nouzový východ 
nebo bondovkami Skyfall a Spectre. V 1917, který získal tři 
Oscary a Mendes má za jeho režii i jeden ze dvou Zlatých glóbů, 
rozehrává nervy drásající závod s časem, v němž se dva mladí 
britští vojáci pokusí zabránit smrtícímu útoku na stovky spolu-
bojovníků. Přitom jejich mise, během níž musí zdolat rozsáhlé 
nepřátelské území, vypadá jako předem nesplnitelná. 
USA, 119 MIN. / REŽIE – SAM MENDES / HRAJÍ –  GEORGE MACKAY, 
DEAN-CHARLES CHAPMAN, COLIN FIRTH, BENEDICT CUMBERBATCH, 
MARK STRONG, ANDREW SCOTT, RICHARD MADDEN, DANIEL MAYS, 
ADRIAN SCARBOROUGH

DIVADLO
FEDERER – NADAL
Jeden z fenoménů pražské divadelní scény, 
s nímž před osmi lety přišlo trio PRAKOTA 
neboli Jakub Prachař, Petr Kolečko a Marek 
Taclík, si neoddechne ani přes léto – budou 
mu patřit dva večery v rámci Hvězdného 
léta pod Žižkovskou věží, které u nosníků 
vysílače odstartovalo 1. července. Vtipná 
inscenace, jejímž domovem je jinak pražská 
La Fabrika, sestává především z vnitřních 
monologů dvou letitých tenisových rivalů, 
jejichž charakteristiky mají Taclík a Prachař 
do detailu nastudované. První ztělesňu-
je unaveného Federera, jehož manželka 
Mirka nutí mezi turnaji trávit čas u tchyně 
konzumací halušek, druhý „naspídovaného“ 
Španěla, jenž vysvětluje, proč rád běhá, jak 
sbalil svoji přítelkyni i symboly svých četných 
rituálů. A dokonce poradí i to, co dělat, 
když se na toaletách ve Wimbledonu objeví 
moucha.
HVĚZDNÉ LÉTO POD ŽIŽKOVSKOU VĚŽÍ, PRAHA  
REŽIE – PRAKOTA / HRAJÍ – JAKUB PRACHAŘ, 
MAREK TACLÍK, PETR KOLEČKO
14. A 15. ČERVENCE

V KINECH 
OD 

30. ČERVENCE

54 KULTURNÍ TIPY
A RECENZE

JANA KÁBRTA

Tenhle film je snad střežen víc než národní poklad. Když na jednu z hlavních rolí oslovili 
hvězdu ze série Stmívání Roberta Pattinsona, scénář si mohl přečíst jen jednou, a to 
ve zcela uzavřené místnosti ve studiu Warner Bros. Nadchl ho. A tak o něm mluví i další. 
Ačkoli v USA není situace s koronavirem zdaleka tak růžová jako v současnosti u nás, tam-
ní kinaři na něj spoléhají – mohl by se stát kýženým impulsem, který k nim přivede zpět 
diváky. A to především díky jménu jeho scenáristy a režiséra – Christophera Nolana. Autor 
Temného rytíře, Dokonalého triku, Počátku, Interstellaru nebo Dunkerku je totiž sázkou 
na jistotu. O Tenetu prozradil pouze to, že půjde o akční sci-fi, v níž hlavní hrdina v tem-
ném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu světa. Přitom se vydává na extrémně 
komplikovanou misi, ve které pro současný časoprostor neplatí žádná pravidla.
USA / REŽIE – CHRISTOPHER NOLAN / HRAJÍ – JOHN DAVID WASHINGTON, ROBERT PATTINSON, 
ELIZABETH DEBICKI, AARON TAYLOR-JOHNSON, KENNETH BRANAGH, MICHAEL CAINE

VÝSTAVA
TEREZÍNSKÉ KONTEMPLACE
Je tomu 75 let, co bylo osvobozeno ghetto Terezín. Při 
této příležitosti se v Litoměřicích rozhodli ukázat díla 
významných výtvarníků, kteří v tomto ghettu umělec-
ky tvořili. Konkrétně to byli Karel Fleischmann (1897–1944),  
Fritz Lederer (1878–1949), Malvína Schalková (1882–1944), Otto 
Ungar (1901–1945), Petr Kien (1919–1944), Leo Haas (1901–1983) 
a Bedřich Fritta (1906–1944). Díla vystavená v Galerii Gotické dvojče 
jsou součástí sbírky Památníku Terezín a některá z nich nebyla dosud 
veřejně vystavena. Ve dvou sálech jsou umělecké práce navíc doplněné 
o autentické předměty, 
které se bezprostředně 
vážou ke každodennímu 
životu v ghettu. Autoři 
chtějí výstavou připo-
menout nejen zmíněné 
výročí, ale i uctít památku 
dlouholetého ředitele 
Památníku Terezín Jana 
Munka, který loni zemřel.
GALERIE GOTICKÉ 
DVOJČE, LITOMĚŘICE 

OTEVŘENO 
DO 

23. SRPNA

TENET

KINO
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Zaslouženou pozornost vzbudila před 
čtyřmi lety kniha hudebního novináře 

Honzy Vedrala s názvem Miro Žbirka zblízka 
– tak otevřenou a upřímnou zpověď do té 
doby fenomén československé hudby nikdy 
neposkytl. A nejen on.

Dokument Meky, který teď míří do kin, ze 
skvělé knihy vychází. Vypráví příběh jedno-
ho z nejpopulárnějších zjevů domácí scény 

od chvíle, kdy vzal do ruky kytaru, až po ne-
dávno vyprodanou O2 arenu. 

A je to jízda. Zpěvák si v 80. letech prožil 
soukromou beatlemánii, když jeho koncerty 
obléhaly davy fanynek, které ze svých domo-
vů vyrážely nejen poslouchat neotřepané hity, 
ale pokusit se plachého brýlatého zpěváka 
třeba i políbit. Ovšem pro Žbirku nic kromě 
hudby neexistovalo a jeho zápal byl během let 

A je to tady. Pokud si chcete po koronavirové pauze užít návštěvu kina, a to tak, že po filmu budete 
odcházet s dobrou náladou, máte šanci právě teď v červenci. A světe, div se, ze všech nových filmů se 
nejvíc vyplatí zajít na dokument. Do kin totiž míří Meky, filmový portrét zpěváka Mira Žbirky, ze kterého 
se může radovat nejen hvězda domácí scény, jeho fanoušci, ale prostě každý, kdo na něj zajde.

RECENZE

MEKY! KONEČNĚ DŮVOD VRÁTIT SE DO KINA

opakovaně korunován. Namátkou 
první po čtrnácti nepřetržitých vítěz-
stvích vyfoukl Karlu Gottovi Zlatého 
slavíka, sbíral hudební ceny v zahrani-
čí, natáčel ve slavné Abbey Road…

Režisér Šimon Šafránek, držitel 
Českého lva za dokument King Skate, 
strhující Žbirkovu kariéru šikovně 

proplétá jeho osobními výpověďmi, a to jak 
současnými vzpomínkami, tak dobovými cita-
cemi bohatého a dosud neviděného Žbirkova 
soukromého rodinného videoarchivu. 

Režisér dokáže v pravý čas proud událostí 
zastavit a nechat Žbirku vyprávět na lavičce 
domácí zahrady, události dávkuje v působivé 
formě. A zpěvák se mu odměňuje upřímností, 
otevřeností, z níž vzejde třeba hláška „Je vám 
to k něčemu? Neříkám blbosti?“

Jen ve dvou případech Šafránek ze své 
dokumentaristické dravosti sleví, a to když se 
vyhne hlubším vztahům Žbirky s dětmi a hlav-
ně ve chvíli, kdy (zjevně zlomeného) zpěváka 
nedokáže víc rozmluvit o smrti jeho bratra 
– na rozdíl od zmíněné knihy. U neobezná-
mených diváků proto tahle filmová kapitola 
vyvolá spíše otazníky.

Jsou to však jen drobné pihy na jinak 
parádním portrétu muže, který Šafránkovi 
ukázal mnohem víc tváří, než je ta koncertní, 
oficiální. Třeba dojemně něžnou polohu stále 
zamilovaného chlapíka do své Katky, z jehož 
výpovědí, pošťuchování, vtipkování i vřelých 
pohledů je patrné, že když zpívá „Catherine, 
ja ťa veľmi ľúbim,“ dodnes svým fanouškům 
nelže. ▪

90 %

KNIHA DESKA TV TIP
MILAN HOLUB

SARAJEVO 
Milana Holuba můžete znát, 
pokud se zajímáte o knihy 
nebo o fotbal. Pokud o knihy, 
možná jste před pěti lety 
zaregistrovali jeho prvotinu Osmaosmdesátá 
s fotografiemi Jana Šibíka. A pokud o fotbal, 
pak možná víte, že coby vyhledávač talentů, 
takzvaný skaut, pracuje pro britský fotbalový 
megaklub Manchester City. Sarajevo vyšlo už 
v roce 2017 v překladu v Bosně a Hercegovině, 
kde vyvolalo značnou pozornost a výrazně 
pozitivní mediální ohlas. Hlavní hrdina, 
autorovo alter ego, odkrývá v poválečném 
Sarajevu desítky příběhů jeho obyvatel, které 
nesoudí, ale snaží se jim porozumět. A snaží se 
i porozumět moderním balkánským dějinám 
a motivaci a způsobu myšlení těch, kteří byli 
a jsou jejich součástí.
VR ATELIER, 190 KČ

LENNY

WEIRD & WONDERFUL 
Se svým podmanivě 
chraplavým hlasem patří k největším nadějím 
domácí hudební scény, teď dcera Lenky Filipo-
vé, která si říká Lenny, vydala své druhé album 
Weird & Wonderful. To po skvělé debutové 
nahrávce Hearts nemělo jednoduchou star-
tovní pozici, neboť první deska obsahovala co 
píseň, to hit a otevřela mladé zpěvačce cestu 
na evropský hudební trh. Při přípravě té druhé, 
která Lenny zabrala čtyři roky, se jednak opět 
spolehla na osvědčené spolupracovníky, 
zejména producenta Ondřeje Fiedlera, díky 
němuž i novinka srší žánrovou pestrostí, 
jedinečným zpracováním a produkčními vy-
chytávkami, ale obrátila se i do zahraničí, kde 
pod křídly producentů Clinta Murphyho a Mar-
cuse Trana vznikl její již druhý duet s Marpem. 
Naživo chce Lenny novou desku představit  
4. prosince v pražském O2 Universu.

MIROSLAV ZIKMUND 

CESTA STOLETÍM
Kdo by je neznal: Mi-
roslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Mnozí znají 
i jejich zážitky z cest po celém světě, při nichž 
během devíti let najeli 111 tisíc kilometrů 
a poté prodali 6,5 milionu knih v 11 jazycích, 
natočili 4 celovečerní a 147 dokumentárních 
filmů. Jeden z nejúspěšnějších dokumentů na  
Prima Zoom v podobě minisérie Petra 
Horkého ovšem dvojici slavných cestovatelů 
představuje v nových souvislostech – pro-
střednictvím velkého chlapského přátelství, 
které rozhodně neskončilo smrtí jednoho 
z nich, pohledem do soukromých až intimních 
sfér obou mužů, pohledem na jejich rodiny, 
přátele a nepřátele i pohledem na jejich chyby, 
omyly a poučení, které jim posléze umožnily 
odolat největším politickým tlakům a proná-
sledování. 
PRIMA ZOOM OD NEDĚLE 12. ČERVENCE, 21:00



Čeká dítě se synem
O rozruch se postarala pětatřicetiletá insta-
gramová hvězdička Marina Balmasheva.  
Nejen tím, že žije se 
svým dvacetiletým 
nevlastním synem 
Alexejem, které-
ho vychovávala 
od sedmi let, ale 
i videem, v němž 
mu oznamuje, 
že čekají dítě. Své 
statisíce fanoušků 
rozdělila na ty, které 
nahrávka dojímá, řada 
jiných ji odsoudila. Včetně Alexova nevlast-
ního otce, kterého Marina, stejně jako pět 
společných adoptivních dětí, opustila.

Chlubila se vnoučaty, dcera ji zažalovala
Seniorka z Holandska se chtěla na sociál- 
ních sítích pochlubit svými vnoučaty, 
skončila ale u soudu, kam ji 
dohnala vlastní dcera. 
Ta matku několi-
krát požádala, 
aby fotografie 
z Facebooku 
a Pinterestu 
odstranila, ale 
bez odezvy. Mat-
ka dětí u soudu 
uvedla, že tím „vážně 
narušila jejich soukromí“,  
a soudce ji podle pravidel GDPR dal za prav-
du. Pod hrozbou pokuty seniorce nařídil 
fotky odstranit.

O jeden takový příběh se v posledních 
týdnech postarala hollywoodská hvěz-

da první velikosti The Rock neboli Dwayne 
Douglas Johnson, známý třeba z filmů 
San Andreas nebo série Rychle a zběsile. 
Ve filmech často hraje drsné chlapíky, kteří 
se bez zaváhání pouštějí do nebezpečných 
scén. Jenže při těch, které jsou opravdu 
nebezpečné nejen na plátně, ho zastupuje 
kaskadér Tanoai Reed. Je to jeho bratranec, 
který má nejen podobnou tvář, ale i konsti-
tuci, a tak za svého hvězdného příbuzného 
zaskakuje už dlouhých 17 let. Za tu dobu 
schytal Reed bezpočet ran a zlomená kost 
u něj není nic neobvyklého. Nedávno ho 

CO SE DĚJE

TO NEJ Z INSTAGRAMU?
SOUTĚŽ  
O KNIHU STÍNY NOCI
Vyhrajte severskou detektivku od Arnaldura 
Indridasona, která vás zavede do Reykjavíku 
roku 1943. Komisař Flóvent a jeho kanadský 
kolega Thorson od vojenské policie vyšetřují 
nejen brutálně ubodaného muže, ale i případ 
mrtvoly, kterou vyplavilo moře. Stačí správně 
odpovědět na otázku a s trochou štěstí 
můžete knihu vyhrát.

Jak se jmenuje  
manželka Mira Žbirky?

A  Jitka
B  Lenka
C  Katka

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

Dwayne pozval, aby naoko probrali natáče-
ní. Jenže ve skutečnosti mu chtěl za všechno 
poděkovat. A to poděkování siláka rozplakalo 
– od bratrance dostal Ford F-150, krasavce 
s velkými koly na zvýšeném podvozku. 

Herec, který inkasuje za role miliony a svůj 
majetek počítá na miliardy, ve svém rozpočtu 
podobný dárek takřka nepocítí. A tak to ani 
není poprvé, kdy někoho překvapil autodár-
kem – vůz už od něho má jeho hospodyně nebo 
několik válečných veteránů.

Nejen že tenhle sympaťák sbírá body na fil-
movém plátně, teď jich dost sklidil i videem 
z předávání auta svému dublérovi na sociálních 
sítích.

SVALOVEC S DOBRÝM SRDCEM

HIT SÍTÍ

A zase se točí! 
To hlásí další díly 
Avatara prostřed-
nictvím fotky jejich 
producenta Jona 
Landaua, který 
potvrdil obnovení 
natáčení na No-
vém Zélandu.

Daniella Alvarez, miss Kolumbie 
z roku 2011, šokovala fotkou s am-
putovanou nohou. V břiše si totiž 
nahmatala bulku, která jí přerušila 
tok krve do nohy, a tu už lékaři 
nezachránili.

Před sedmi lety 
opustil Halinu 
Pawlowskou 
manžel, zavzpo-
mínala na něj 
krásnou fotkou 
ze šťastných 
mladých let.

Čas od času ovládnou sociální sítě příběhy, ze kterých mají radost nejen zúčastnění, ale i miliony 
lidí, kteří je následně zhlédnou. Protože vidět někoho s dobrým srdcem, kdo jiného nečekaně, byť 
třeba jen na chvíli udělá šťastným, prostě potěší.
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SOUTĚŽ 
Pošlete nám vyluštěnou tajenku 
a můžete vyhrát jednu z pěti knih 
na léto pro dospělé i děti od  
Albatros Media. 

Správnou odpověď zadejte do  

formuláře na www.cdprovas.cz 

do 15. července 2020.

?

DRUHOVÁ
ČÍSLOVKA

?

??

? ?
POMŮCKA:
API, IATA,
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ČESKÝ
HUDEBNÍK
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OSÉVÁNÍ SEŽEHNUTÉPOPĚVEK OMÁČKA
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1. ČÁST
TAJENKY

TRIK
(HOVOR.)

VŮDČÍ
MYŠLENKA

ŽELEZÁŘ-
STVÍ

(DŘÍVE)

VOJENSKÉ
LŮŽKO KURZÍVA ZÁPASNÍK

S BÝKY

FRANCOUZ-
SKY MOST

NĚMECKÁ
POPOVÁ

ZPĚVAČKA

JAKOST

RUSKÝ
REVOLU-
CIONÁŘ

PAPOUŠEK

SKARLATINA

STÁŘÍ

SOPEČNÁ
VYVŘELINA

ZKRATKOVÁ
SLOVA

MUŽSKÉ
JMÉNO

PASTÝŘSKÁ
PÍŠŤALA

ROČNÍ
VÝHONEK

?

?

?

?

HLEMÝŽĎ

STARÁ
ČESKÁ

DUTÁ MÍRA

PRVNÍ
LATINSKÝ
PŘEKLAD

BIBLE

ZÁPISNÍK

ZVÝŠENÝ
TÓN F

SPORTOVNÍ
KLUB POLICIE

(ZKR.)

NEROZVITÉ
KVĚTY

STROMOVÝ
SAVEC

UMĚLÝ
MEZINÁRODNÍ

JAZYK

PEŘEJ

UMĚLECKÝ
SMĚR

SKUPENSTVÍ
VODY

STAŘEŠINA

NĚJAKÁ

TIHLE
OBRUBA

HEBREJSKÁ
SAMO-

HLÁSKA

ZNAČKA
KANCELÁŘ-

SKÝCH
POTŘEB

ASTRONOM.
PŘÍSTROJ

A SICE

SPZ
LITOMĚŘIC

SVÍTILNA PRODEJCE
BRÝLÍTVOJI

VYÚSTĚNÍ
JÍCNU

ŽALUDKU

ÚTVAR
PRVOHOR

(GEOL.)

OPOJENÁ
ALKOHOLEM

ZNAČKA
FOTO-

APARÁTŮ

ROZLEHLÉ
MOŘE

STOVKA

SOUBOR
MAP

RUSKÝ
PANOVNÍK

NÁZEV
ŘECKÉHO
PÍSMENE

ŠETRNÝ
K ŽIVOTNÍMU

PROSTŘEDÍ
(ZKRÁC.)

NÁROD

POLOOSTROV
V ČER. MOŘI
INIC. SPISOV.

KISCHE

NÁSILNÉ
ODVLEČENÍ

EDÉM

PŘEDLOŽKA
ZÁKRSEK
(ŘIDČEJI)

SMYČKY

ZIMNÍ MĚSÍC

JIŽNÍ PLOD
ČÁSTI ATOM.

JÁDRA

MUČENÍ
(KNIŽNĚ)

BŮŽEK
LÁSKY

KLOUDNĚ

JM. KOREJ.
VŮDCE

OBUVNICKÉ
LEPIDLO

2. ČÁST
TAJENKY

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

POBÍDKA

POUZE
(V NÁŘEČÍ)

PLEMENAPÁDOVÁ
OTÁZKA

LÉKAŘSKÁ
STŘÍKAČKA

PLOŠNÉ
MÍRY

AFRICKÁ
ANTILOPA

JUDSKÝ KRÁL

SLOVENSKÁ
OTÁZKA

PŘI SÁZCE

ZAŘÍZENÍ
K PEČENÍ

AMER. ÚSTAV
PRO ROPU

KLEKÁNÍ
DIREKT

(ZASTAR.)

MARODITIOSMI-
VESLICE

MEZINÁR.
SDRUŽENÍ

LETECKÝCH
DOPRAVCŮ

ZNIČENÝ
(OBECNĚ)

3. ČÁST
TAJENKY

Desatero Václava Klause:
Nejíst, nepít, nekouřit, netopit, 
nesvítit, nejezdit... 
(dokončení v tajence)

Tajenka z minulého čísla: 
Zabránit špinavým penězům za cenu, že 
zlikvidujeme ty čisté, to na federálním 
ministerstvu financí umíme, ale nejsem 
přesvědčen o správnosti této cesty.

TOUŠ

KŘÍŽOVKA

 

Pět výherců získá 
knihu na léto
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TEXT: FILIP MARTINEC
ILUSTRACE: DIGISHOCKJAK JSEM JELA NÁHRADNÍ DOPRAVOU 

Takže vážení, svůj život miluju 
a nehodlám na něm nic měnit. 

Kolik mi je let, do toho vám opravdu 
nic není. Stačí, že to musím vyplňo-
vat ve formulářích na úřadech. Pro 
nikoho nejsem žádná důchodkyně 
nebo seniorka, ale vždycky PANÍ. 

„ Jedu za Jarmilou do Prahy, potře-
buje na zítra pohlídat kluka. Jestli 
půjdeš do hospody, tak maximálně 
na dvě piva a chlapy sem žádný 
nevoď,“ zahulákala jsem jednou 
směrem, kde jsem tušila přítomnost 
své drahé polovičky. Popadla jsem 
oblíbenou cestovní tašku – to byla 
tehdy dobrá koupě – a otevřela 
domovní dveře. Ve vteřině se ozvalo 
hlasité sýpání: „Proboha, Maruško, 
nikam nejezdi! Stane se ti hrozný 
neštěstí.“ Zatmělo se mi před očima. 
Sousedka Voříšková už zase číhá 
na svou kořist. 

„Byla tady Libuška od hřbitova 
a jedly jsme dort,“ mlela neodbyt-
ná Voříšková a jednou rukou se 
přidržovala zábradlí. Že ona je zase 
nametená, cvaklo mi v hlavě. „Libuš-
ka povídala, jak kdysi dávno musela 
k příbuzným železnicí, vybouchnul 
jim motor nebo co a pak šli pěšky 
asi dva kilometry po zabláceným 
poli, než je našli hasiči. Hrůza! A já jí 
vyprávěla, že ty taky často jezdíš vla-
kem. Jak ty jsi statečná,“ lamentovala 
s falešným dojetím Voříšková a chytla 
se zábradlí i druhou rukou. „Nezlob 
se, drahoušku, ale musím jít,“ ukonči-
la jsem energicky její blábolení. 

Na nádraží ani v elektrickém 
pantografu jsem už žádnou známou 
tvář naštěstí nepotkala. Cesta 
plynule ubíhala do doby, než jsme 
zastavili na malebném nádraží těsně 
před Prahou. Klimatizace najednou 
vypnula a průvodčí pobíhal sem 
a tam. „Bohužel, musíte si vystoupit. 
Kdo chce dál, musí náhradním 
autobusem,“ vykřikoval. „Maminko, 
my jsme někoho přejeli?“ zapískla vy-
jeveně holčička u dveří. „Prosím vás, 
nešiřte paniku, rychlík před námi 
měl normální nehodu,“ reagoval po-
drážděně intelektuál kolem třicítky 

s mobilem v ruce. Hloučky lidí se 
pomalu přesunuly na ulici a líně se 
roztáhly na chodníku. Pohodlně jsem 
se usadila na lavičce, otevřela knížku 
a občas pozorovala cvrkot nedělního 
pozdního odpoledne. Letní slunce 
příjemně hřálo. Do zabláceného pole 
to má sakra daleko, vzpomněla jsem 
si na bláznivou Voříškovou. 

A konečně se to stalo. Přijel auto-
bus. Nejdřív zastavil u kraje budovy. 
Po chvilce se váhavě rozjel k nám 
a otevřel dveře. Všichni už byli správ-
ně natěšení a vecpali se dovnitř. 
Potom se bez varování dveře prudce 
zavřely jako v akčním filmu. Venku 
už vládla tma, kterou přerušovalo 
jen světlo lamp. Náhradní dopravní 

prostředek kodrcavě poskakoval 
po silnici druhé třídy. „Maminko, 
oni nás povezou až do Německa?“ 
zapištěla zase holčička. „ Jedeme jen 
na příští stanici,“ zahulákal řidič. 
Všichni se uklidnili.

Za dvacet minut jsme se dostali 
do sousedního městečka a začali se 
dlouze motat mezi vilkami. Došla mi 
trpělivost a zavolala jsem na řidiče: 
„Nechcete navigovat?“ „No, já to tady 
vůbec neznám. Všude samý výkopy 
a jednosměrky…,“ odpověděl nejistě 
muž za volantem. Rázně jsem vstala 
a zamířila k chytrolínovi s rukou 
přilepenou k mobilu. Nasadila jsem 
učitelský tón: „Mladý pane, vy si 
pořád hrajete s tím přístrojem, určitě 

tam máte nějakou aplikaci na určení 
polohy, nebo aspoň mapy. Mohl byste 
tady panu řidiči pomoct, abychom už 
konečně našli nádraží?“ Intelektuál se 
polekal, ale poslechl. Za dvě minuty 
jsme byli v cíli. „Moc vám děkuju, 
paní,“ loučil se upocený řidič. 

Za další půlhodinku se přiřítil 
vlak do Prahy. Ze stejného směru, 
odkud jsme přijeli i my. „To už určitě 
obnovili provoz,“ odvážil se pronést 
intelektuál. „A proč jsme teda jeli tím 
autobusem, maminko?“ pípla holčič-
ka. Nikdo jí neodpověděl. S pocitem 
neskonalého štěstí jsem se posadila 
do příjemně vychlazené soupravy.  
To byla zase legrace, pomyslela jsem 
si s širokým úsměvem.  ▪

SVĚT PODLE MARUŠKY
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Obávané pavučinky svilušek
Mezi velmi obávaný druh patří zejména 
sviluška chmelová. Jedná se o kosmopolitně 
rozšířeného roztoče velikosti zhruba 0,5 mili-
metru. Sviluška je vázaná na nadzemní části 
hostitelských rostlin, kde škodí sáním. Lícové 
strany napadených listů postupně získávají 
světlejší až žluté zbarvení (u fazolu pak někdy 
i bělavé až stříbřité), přičemž žilnatina zůstá-
vá zelená. Spodní strany listů jsou pokryté 
jemnou pavučinkou, ve které se „pavoučci“ 
pohybují a sají. Tím dochází ke zvýšenému 
odpařování a k poruchám růstu rostlin 
v důsledku vylučování toxických slin. Svilušky 
milují teplé a suché prostředí. S ochranou je 
třeba začít při prvních zjištěných výskytech.

Vynalézavé molice
Tyto sněhobílé mušky jsou nevítaným 
návštěvníkem okrasných i užitkových kultur. 
Podobně jako mšice mají silný reprodukční 
potenciál, shromažďují se a působí společně. 
Živnými rostlinami jsou četné druhy rostlin. 
Ze zelenin jsou pro ně nejpřitažlivější rajčata 
a okurky, z okrasných pak fuchsie a gerbery. 

KOHO SE BOJÍ?

■ MŠICE
Platí na ně slunéčka, larvy pestřenek, larvy 

i imága zlatooček, denivek, larvy některých 

bejlomorek a ploštic. Z parazitů jsou velmi 

užiteční mšicomaři, parazitické vosičky, 

například Aphidius Alemani.

■ SVILUŠKY
V uzavřených prostorách můžeme nasadit 

biologickou ochranu, například využít 

dravého roztoče čeledi Phytoseidae.

■ MOLICE
Mezi jejich přirozené nepřátele patří např. 

parazitická vosička Encarsia formosa.

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.

JAK NA SAVÉ ŠKŮDCE
ŽHAVÝ ČERVENEC
Přestože je čas dovolených a prázdnin, je nezbytné v těchto horkých dnech věnovat péči našim 
zahrádkám. Vedle natěšeného sledování dozrávajících paprik, okurek, vyvázaných rajčat i jiné 
teplomilné zeleniny nesmíme opomenout pravidelnou a včasnou zálivku, stejně tak i sledování vývoje 
některých škůdců. Těm v tomto období vévodí svilušky, mšice a molice. Jak je ale poznáte?

ROK 
NA ZAHRADĚ

TEXT: JANA LAPÁČKOVÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK

Mezi nejčastější škůdce našich zahrad, 
skleníků a často i bytů patří mšice. Jen 

na území ČR rozlišujeme 670 druhů mšic. Ne-
uvěřitelně rychle se množí a během léta do-
kážou vytvořit až třicet generací! Mšice škodí 
jednak přímo odčerpáváním rostlinných šťáv 
a vstřikováním jedovatých slin vyvolávajících 
chorobné změny rostlinných částí (svinování, 
kadeření, hálky, diskolorace, nekrózy pletiv, 
usychání, hynutí), jednak nepřímo přenosem 
nejtěžších virových chorob. Značným problé-
mem při ochraně před mšicemi je skutečnost, 
že jednotlivé druhy mají výrazně různou 
citlivost k chemickým přípravkům. Ovšem 
příroda jim moudře nadělila i řadu přiroze-
ných nepřátel.

Dospělci molic se řadí mezi drobný, dobře 
létající hmyz jasně bílé barvy s velikostí zhruba 
2 milimetry. Identifikačním znakem jsou jejich 
křídla složená do tvaru střechy. Bodavě sací 
ústní ústrojí jim umožňuje, podobně jako 
všem mšicosavým, živit se rostlinnými šťáva-
mi. Při sání uvolňují do rostlin toxické látky, 
způsobující metabolickou nerovnováhu a cel-
kové oslabení, chlorózu a změny na květech 
a plodech. Pokud jde o nepřímé poškození, 
medovice tvořená larvami znečišťuje listy, plo-
dy a květy. Sekundárně se na nich vyvíjí povlak 
tvořený saprofytickými houbami, černěmi či 
sazovitost. Ten funguje jako clona a snižuje 
fotosyntetickou schopnost rostliny. Nejzávaž-
nějším poškozením je však přenos virů.  ▪
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Snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře. 
To je denní výčet jídel, která by měla být 

na každém táboře zajištěna podle platné 
vyhlášky ministerstva zdravotnictví. Jenže 
v tržním prostředí (dětské tábory nevyjímaje) 
stále panuje ostrá konkurence. Provozovatelé 
jsou nuceni tlačit veškeré náklady na minimum 
a současně vyjít vstříc i nemajetným rodinám. 
A tak se taková klasická táborová svačinka 
skládala nejčastěji z krajíce chleba pokrytého 
tenkou vrstvou pomazánky. Mezi táborníky se 
pro ni ujal pojem mazadlo, protože někdy bylo 
těžké uhodnout, co všechno obsahuje. 

Kouzla s bílou hmotou  
Kvůli utaženému rozpočtu se musely šikovné 
kuchařky naučit kouzlit. Na rybičkovou poma-
zánku se třeba používaly ty nejlevnější (a také 
nejsmradlavější) plechovky sardinek. Podobný 
efekt mívala i drožďová pomazánka. Když 
zavál vítr špatným směrem, mnohým tábor-
níkům se podlamovala kolena, jiní se zase té 
podivné mazlavé hmoty nemohli nabažit. Oblí-
benou surovinou byla jakási bílá náhražka, kte-
rá vzdáleně připomínala pomazánkové máslo, 
ale byla o polovinu levnější, a hlavně významně 

Konečně prázdniny! Pro školní kuchařky to často znamenalo jediné. Vyměnit profesionální kuchyňské 
náčiní za táborové naběračky a zkušené kolegyně za dětské pomocníky. Uprostřed luk a lesů je však 
mnohdy čekala ještě větší výzva. Připravit pět jídel denně s rozpočtem školního oběda. 

ŠKRALOUPY ZE 
ŠKOLNÍCH JÍDELEN

TEXT:  PAVEL FREJ
FOTO:  ČTK, SHUTTERSTOCK

dokázala navýšit objem mazadla. A tak vznikla 
třeba paštiková pomazánka. Nebo vajíčková, 
ta byla úžasná tím, že v ní nebylo moc vajíček 
a taky neměla skoro žádnou chuť. Ale na tábo-
ře všechno voní a chutná dvojnásob…

V jednoduchosti je krása
Svátek nastal ve chvíli, kdy táborníci dostali 
krajíc chleba s obyčejným máslem posypaný 
ředkvičkami nebo si mohli sami namazat 

na rohlík pořádnou vrstvu marmelády. 
A kdo zarputile odmítal jakákoli maza-

dla, spokojil se se suchým pečivem. 
Ono totiž na čerstvém vzduchu upro-

střed nádherné přírody mezi partou 
kamarádů jídlo nikdo moc neřešil. 
Vždyť šlo hlavně o jediné: naplnit 
čímkoli věčně hladový žaludek.

Když se dnes projdete pražským 
Karlínem, najdete v jednom ne-
nápadném bistru, které mimo-

chodem zmiňuje i Michelinský 
průvodce, v hlavní nabídce krajíc 

čerstvého domácího chleba s vajíčko-
vou pomazánkou. Jen tak, stejně jako 

na táboře. Na těch mazadlech přece jen 
něco bude! ▪

MAZADLA PRO ODVÁŽNÉ TÁBORNÍKY
POMAZÁNKY

Svěží 
vajíčková pomazánka

Vejce uvařená natvrdo zbavíme sko-
řápek a rozdělíme na žlutou a bílou část. 

Na menší kousky nakrájený bílek vložíme do mísy, 
přidáme červenou cibuli, francouzskou hořčici a bílý 
jogurt nebo zakysanou smetanu. Osolíme, pořádně 
promícháme a vložíme na pár hodin do lednice, aby 
se spojily chutě. Pomazánku namažeme na pečivo 

a posypeme rozmělněnými žloutky a jarní cibulkou. 
Může se zdát zbytečně složité dělit bílek od žloutku, 

ale jde především o efekt, díky kterému můžou 
hosté na party či rodinné oslavě ocenit vašeho 

kreativního ducha. A nezapomeňte, že 
základem není ona mazací směs, 

ale dobré čerstvé pečivo. 

TIP REDAKCE
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Jak moc řešíte, co na sebe, když někam 
vyrážíte vlakem? Taky se stejně jako já řídíte 

heslem „pohodlně, a přesto stylově“? Jak už 
jistě víte, vypadat dobře totiž znamená cítit 
se dobře. Ještě před pár lety jsem si jednoduše 
oblékla modré džíny, bílé triko, mikinu na zip 
s kapucí a fialové kotníkové plátěnky. Tohle 
„combo“ by nebylo přešlapem ani dnes z po-
hledu módních trendů, ale s každým novým 
kilem na osobní váze jsem se upnutých džínů 
na delší cesty musela chtě nechtě vzdát. 
Nebudu chodit okolo horké kaše, špatně se 
mi dýchalo, až si troufnu konstatovat, že mi 
to nedělalo vůbec dobře. Džíny jsem vyměnila 
za strečové materiály, sukně a šaty. Pozor 
jenom na dobře zvolenou délku, příliš krátké 
vám totiž mohou udělat medvědí službu. Kdo 

Tílko, triko, svetr, bunda. Zkrátka jde 
o vrstvení, které doporučuji nepodceňo-
vat a které jistě oceníte nejen při cestě 
vlakem. Zejména v letních dnech nikdy 
netušíte dopředu, zda se ocitnete v pro-
storu (vlaku), který bude klimatizovaný 
hodně, málo, nebo vůbec. Kromě toho 
ještě doporučuji si s sebou do kabelky 
sbalit letní pašmínu (šál). Jednak skvěle 
doladí váš outfit a zároveň může poslou-
žit jako přikrývka, podsedák anebo i jako 
polštářek, když to na vás zrovna padne. 
Zejména při výlukách může být cesta delší 
než obvykle. 

Možná ještě důležitější než váš outfit 
jsou doplňky. Moje „must have“ jsou černé 
sluneční brýle a stylové/á zavazadlo/a. 
Kromě toho není od věci myslet na po-
krývku hlavy. Až vám příště zmokne ofina, 
vzpomenete si na mě. Kéž bych i já měla 
u sebe klobouk při mé poslední cestě. 
Ostravan jsem dobíhala a ještě doslova 
kličkovala mezi kapkami deště. Kdo by se 
tahal s deštníkem, že? Pokud nejste zrovna 
čepicový typ, vraťte se raději k „příručá-
kům“ neboli kabelkám a taškám. Osvěd-
čená kombinace, která je nejen praktická, 
ale zároveň stylová, je batoh a ledvinka. 
Díky batohu budete mít volné ruce na kafe 
s sebou a telefon na poslední „pa! pa! pa!“ 
a díky ledvince budete mít zase vše včetně 
peněz či platební karty při ruce. ▪

Sukně, šaty? Krátké, dlouhé? Anebo snad radši kalhoty, mikinu a tenisky? Přibližně takhle vypadá 
moje dilema před pravidelnou cestou vlakem Ostrava – Praha a zase zpět, a to bez ohledu na to, 
zda cestuji pracovně, anebo za zábavou. Zejména dlouhé cestování může člověka pěkně vyšťavit. 
Když si ale vezmete k srdci pár dobře míněných rad, bude cesta zase o kus snesitelnější. 

JAK SE OBLÉKNOUT NA DLOUHOU CESTU?

POHODLNĚ, ALE STYLOVĚ

z vás jezdí veřejnými dopravními prostředky, 
ví, o čem mluvím (píšu). Přilepit se holýma 
nohama na koženku, čalounění anebo plast 
opravdu není nic moc. 

Nezakrývám, že inspiraci v módě často 
hledám buď na ulici v zahraničí, anebo 
ve společenských časopisech. Asi nejvíc mě 
baví neotřelé a originální outfity světových 
celebrit zachycených paparazzi před odleto-
vou letištní halou. Všimněte si, prosím, jak 
se umí „vystajlovat“, ale zároveň vypadat, že 
jsou v naprosté pohodě. Ať už cestujete leta-
dlem, nebo vlakem, doporučuji spíše sáhnout 
po dlouhých volných či strečových kalhotách 
anebo klidně i šatech, ale delší délky. To má 
kromě praktičnosti i další výhodu. Dokonale 
vám dokážou zakrýt oteklé nohy. 

MÓDA 
& STYL

TEXT: TEREZA DALECKÁ
ILUSTRACE: DIGISHOCK



ZÁBAVA64 SOUTĚŽ PRO 
CHYTRÉ HLAVY

1 Koho si zahrál Karel Heřmánek ml.  
v muzikálu Popelka?

 A  prince
 B  krále
 C  kuchaře 

2 Jak se jmenuje největší  
rakovnický zvon?

 A  Chudák
 B  Žebrák
 C  Ubožák

3 Co mělo sledovat špionážní zařízení  
zachycené KGB v rámci akce Mobil?

 
 A  činnost disidentů
 B  hlášení celníků
 C  výskyt radioaktivních materiálů

4 Ve které pražské čtvrti strávila dětství 
designérka Anna Marešová?

 A  v Karlíně
 B  v Nuslích
 C  v Radlicích

5 Jak se jmenuje město v Chorvatsku,  
kam jela rodina v našem cestopisu?

 A  Bol
 B  Rab
 C  Krk

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  
15. července 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 – hasič
2 – historie místní textilní výroby
3 – kostel Dobrého pastýře
4 – 9
5 – slivovice

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

Soutěž o DVD  
Labyrint záhad
Který architekt 
postavil chrám 
Prozřetelnosti 
Boží v Šenově?
C  jméno není doloženo

Soutěž o knihu 
Puntička
Kdo hraje plastického 
chirurga ve hře Zlatá 
pláž v Divadle Na zá-
bradlí?
C  Petr Čtvrtníček

Soutěž 
o dětské tričko 
s lokomotivou
Tajenka zní: 
Nejsem přesvědčen 
o správnosti této 
cesty.

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.



ČD Bike
Služby pro 
cyklisty

www.cd.cz

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbike

▪  75 půjčoven kol ve všech krajích ČR 
    (ve vybraných stanicích k dispozici 
    i elektrokola  a koloběžky)

▪  přeprava a úschova 
    vypůjčených kol zdarma*

▪  možnost výletů cyklovlaky ČD

▪  výhodná přeprava vlastních kol, 
    a to i do zahraničí

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

* Platí na vybraných tratích 
   a v určených stanicích.

ČD Bike
Služby pro 

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

možnost výletů cyklovlaky ČD

výhodná přeprava vlastních kol, 

CDPV_CD_Bike_2020_215x270_v03.indd   1 12/06/2020   10:18
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