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Ve vlaku se mi dobře píše
PETR KOLEČKO
SCENÁRISTA A REŽISÉR 

Cestování po Ostravsku 
TGV slaví čtyřicítku
Zelená železnice 



Výhodné 
firemní cestování
Síťová jízdenka
IN Business

▪ business karta vhodná 
 pro jednoduché služební cestování

▪ neomezené cestování v 1. a 2. třídě 
 ve vlacích ČD v rámci ČR

▪ přenosná (jedna jízda = jedna osoba)

▪ elektronické místenky zdarma* 
* neplatí pro SC Pendolino a railjet ve třídě Business

Pro více informací 
nás kontaktujte 
na obchod@gr.cd.cz.

Firemní účet 
na e-shopu ČD

▪ nakupujte jako firma a ušetříte 
 za služební cesty
▪ nákup jízdenek kdekoliv a kdykoliv
▪ sleva až 10 %
▪ místenka zdarma*
▪ možnost platby na fakturu

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/firmy
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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
kdy jste naposledy udělali něco, co už dlouho ne, nebo naopak začali dělat to, co nikdy předtím? Snad 
to zní příliš komplikovaně a nekonkrétně, ale třeba vám pomůže, že „udělat něco jinak“ je symptomem 
minimálně dvou životních etap – puberty a krize středního věku. Zatímco k pubertě soudobých 
adolescentů se vyjádřit nemohu, ke druhému zmíněnému období mám co říct asi tak jako osobnost 
tohoto čísla – scenárista a režisér Petr Kolečko. Oba patříme věkem mezi takzvané Husákovy děti a já 

musím souhlasit s jeho 
názorem, že některé 
záležitosti jsou prostě 
pudové.
S věkem souvisí 
i železniční téma tohoto 
čísla. Jeden by neřekl, že 
ikona vysokorychlostní 
železnice – TGV – slaví 
už čtyřicítku. Osobně 
mám tyto rychlovlaky spojené se sílou, dynamikou a nestárnoucí elegancí, ale 
ejhle, ony mají čtyři křížky na hřbetě a jejich první generace už míří do důchodu. 
To my lidští čtyřicátníci máme do důchodu daleko, ale mládí je už dávno 
za námi. To však neznamená, že jsme rezignovali na svá přání a tužby, jen si 
uvědomujeme, že na jejich splnění a naplnění máme méně času. Z toho plyne 
jev, který nazýváme krize 
středního věku. A my se 
snažíme ještě dokázat, 
že nepatříme do starého 
železa jako první generace 
TGV. Projevuje se to tak, 
že začínáme dělat věci 
dávno uložené k ledu nebo 
se vrháme do činností, 
které na někoho mohou 
působit vzhledem 
k našemu věku nepatřičně. Ale podle mě je 
to naprosto v pořádku. Ono si někdy stačí 
dát cukrovou vatu a zjistit, že některé věci 
zůstávají zaplaťpánbůh pořád stejné.
Pohodlné cesty životem a šťastné návraty 
domů přeje

Václav Rubeš, šéfredaktor
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Cestující ve vlacích mezi Ostravou a Frenštátem pod 
Radhoštěm se brzy dočkají vyššího komfortu. Staré vozy budou 
v polovině prosince nahrazeny moderními dvoupodlažními 
soupravami typu push-pull, vyrobenými v ostravském závodě 
skupiny Škoda Transportation. V základní sestavě budou 
složené z jednoho řídicího a dvou vložených vozů s možností 
propojení jak s dieselovou, tak elektrickou lokomotivou.

Odměna za nákup

Osobní vozy a mo-
toráky, které jezdí 

po železniční trati 323 
z Ostravy do Beskyd, 
nahradí za několik týdnů 
nové dvoupodlažní 
vlaky. Jde o soupravy typu 
push-pull, což zname-
ná, že v cílové stanici 
mohou změnit směr jízdy 
bez čekání na přesun 
lokomotivy. Součástí 
vlaku je totiž řídicí vůz, 
ze kterého strojvedoucí 
lokomotivu ovládá. České 
dráhy nasadí na trať pět 
takových souprav, ke kte-

rým plánují dát upravené 
lokomotivy řady 750. 
Po plánované elektrifikaci 
tratě je bez problémů 
nahradí elektrickými.

Vlaky s celkovou kapa-
citou až 356 míst k sezení 
cestujícím nabídnou 
komfortní interiér, wi-fi, 
bezbariérový přístup 
a moderní vybavení. Záro-
veň v nich bude dostatek 
místa pro dětské kočárky, 
jízdní kola a chybět nebu-
dou ani speciální  
držáky na lyže. Díky 
velkým oknům v horním 

podlaží si výletníci užijí 
jedinečné panoramatické 
pohledy na horskou příro-
du. Kromě toho si cestující 
budou moci na samo- 
obslužném zařízení po-
hodlně nakoupit jízdenky 
pomocí čipové karty 
ODISka. Nové vlaky mají 
i elektronicky ovládané 
dveře s tlačítkem a bezpeč-
nostním systémem, který 
zaručí jejich blokování proti 
otevření již před rozjezdem. 
Pasažéři jistě ocení lepší do-
stupnost mobilního signálu 
upraveným typem oken.

E-shop ČD

Nová a omlazená vozidla 
pro Královéhradecko
Zástupci Královéhradeckého kraje podepsali 
na začátku září s Českými drahami smlouvu 
o zajištění regionální železniční dopravy 
na dalších deset let. Nová smlouva začne 
platit od prosincové změny jízdních řádů. 
Národní dopravce se zavázal nasadit čtyři 
desítky nových nízkopodlažních vozidel, 
omlazením projde až 70 % všech vlaků pro-
vozovaných na území kraje. České dráhy 
například do provozu zapojí sedm nových 
elektrických jednotek na trase Chlumec  
nad Cidlinou – Hradec Králové – Týniště 
nad Orlicí nebo šestnáct nových motoro-
vých jednotek na linkách z Hradce Králové 
do Svobody nad Úpou a Broumova 
a z Trutnova přes Starou Paku, Chlumec  
nad Cidlinou do Kolína.

Novinky

Do Beskyd zamíří moderní 
DVOUPODLAŽNÍ SOUPRAVY

Pokud během měsíce října nakoupíte 
v e-shopu Českých drah, získáte kód 
na slevu 20 % na originální české do-
plňky stravy Preventan® na podporu 
imunity dětí i dospělých. Slevový kód 
lze uplatnit na veškerý sortiment  
e-shopu www.farmax.cz včetně 
novinky Preventan® Komplex D3. 
Jde o extra silnou variantu obsahující 
unikátní aktivní látku ProteQuine®, 
thiamin, selen, zinek, vysokou dávku 
vitaminu C a také vitaminu D3, kterého 
se nám na podzim ze sluníčka dostává 
méně. Každý den stačí vycucat tabletu; 
balení vám vydrží čtyři měsíce. A pro-
tože Preventan® přináší medvědí sílu 
celé rodině, je k dispozici 
i verze této novinky 
pro děti od tří let. 
Slevu lze uplatnit 
do 15. listopadu 
2021.

SLEVA
20 %
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Energie z proteinových 
tyčinek Excelent 

Nádražní prodejny PONT to go a PONT Market si na říjen při-
pravily tip v podobě proteinových tyčinek Excelent. Je to ideální 
svačinka s opravdu excelentní chutí, ať už sáhnete po kterékoli 
příchuti. Jde o suverénně nejprodávanější proteinovou tyčinku 

na našem trhu. Dodá vám tolik potřebnou energii nejen na ces-
tu. Vyzkoušejte ji co nejdříve, dokud je v prodejnách PONT 

k mání za výhodnou cenu.

Další lokomotivy Taurus 
pro dálkovou dopravu
Flotilu moderních elektrických lokomotiv Českých drah 
rozšiřují čtyři vícesystémové stroje Taurus. Jsou vybave-
ny zabezpečovacím systémem ETCS, mají maximální 
rychlost 230 km/h a jsou schválené pro provoz v Česku, 
Rakousku, Německu a Maďarsku. Národní dopravce 
chce nové Taurusy nasazovat již během zimních měsí-
ců na spoje z Bohumína do Vídně a Prahy a z Českých 
Budějovic do Prahy. Díky vysoké rychlosti je České dráhy 
mohou v budoucnu využít ve spojení s jednotkami railjet 
nebo s objednanými netrakčními jednotkami typu  
Viaggio Comfort od firmy Siemens na linkách do  
Hamburku, Grazu a Budapešti.

Vyjeďte si s rodinou do Vídně 
a uplatněte ČD Body
Plánujete cestu do Vídně? Potom nezapomeňte, 
ideálně i s rodinou, navštívit místní Království 
železnic (Königreich der Eisenbahnen) na adrese 
Prater 119. Za 50 ČD Bodů z věrnostního programu 
Českých drah si můžete pořídit voucher na slevu  
10 eur na jednu vstupenku pro dospělého nebo dítě, 
který uplatníte na pokladně. Kromě funkčního mo-
delového kolejiště vás čekají atrakce pro děti různé-
ho věku včetně prolézaček přes tři patra. Na památ-
ku si můžete ve fotokoutku pořídit snímek, který 
vám rádi pošlou na e-mail.

www.ponty.cz

Říjnový tip z pohodlných obchodů na trase

Výlet s Premiant 
City Tour 
se slevou 30 %
Jestliže využíváte věrnostní 
program Českých drah, 
můžete nově směnit  
30 ČD Bodů za slevu  
30 % na veškeré produkty 
z nabídky společnosti 
Premiant City Tour.  
Největší incomingová 
cestovní agentura v České 

republice vás zve na hodinové nebo večerní plavby po Vltavě, túry 
a výlety po České republice nebo okružní jízdu Prahou se sluchát-
ky a komentářem ve 22 jazycích s jízdenkou na 24 nebo 48 hodin. 
Během této doby je možné nastoupit a vystoupit na jakékoli  
zastávce na trase. Slevu lze uplatnit na jeden nákup pro  
neomezený počet prohlídek a účastníků. Více informací na  
www.premiant.cz/cdbody/.



4

Týden Akademie věd ČR 
v krajských městech

Na pracovištích Akademie věd ČR po celé 
České republice se od 1. do 7. listopadu 
koná množství přednášek, workshopů, 
promítání filmů a dnů otevřených dveří. 
Program, který je přichystán ve většině 

krajských měst, je dostupný zdarma, 
na některé aktivity potřebujete rezervaci 

(více na www.tydenavcr.cz). V budově 
Akademie věd ČR v ulici Národní v Praze si 
můžete prohlédnout tři výstavy. První se 
jmenuje Falza a kopie v malbě miniatur-
ních portrétů, druhá reflektuje vybrané 

úspěchy jednotlivých akademických pra-
covišť a třetí nese název Věda fotogenická 

a na fotografiích se zde ukazuje práce 
vědců z jiného pohledu.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha Masarykovo nádraží / Praha hl. n. a další
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Příchod října neznamená začátek lenošení před televizí. Jen se trochu mění cíle našich 
výletů. Stále máme šanci navštívit některé otevřené hrady a zámky, podívat se po výstavách 
a veletrzích i do míst spojených se zábavou. Výběr programu jistí nádherná příroda, ve které 
si můžeme odpočinout od všedních starostí. A aby toho nebylo málo, je možné přitom sbírat 
body ve věrnostním programu Českých drah a ty pak výhodně směnit za zajímavé odměny.

Vlakem 
navýlet

Stezka Valaška po  
Pustevnách s výhledy na hory

Pokud máte rádi panoramatické výhledy 
a chcete zažít trochu adrenalinu, navštivte 

Stezku Valaška na Pustevnách. Nejvyšší 
patro kaskádovité věže, která je součástí 
stezky, nabízí za dobrého počasí rozhled 

až do okruhu sta kilometrů. Vidět můžete 
vrcholky Moravskoslezských Beskyd, 

také Jeseníky, ale nahlédnete i do Polska 
a na Slovensko. Součástí stezky je celo-

skleněná vyhlídková plošina a 150 metrů 
dlouhý zavěšený chodník. Na stezce jsou 
připraveny atrakce pro děti jako maskot 

Radegastík, lezecká stěna, zakřivená zrca-
dla nebo nejvýše položené trampolínové 

hřiště v Česku. Příjemným doplňkem jsou 
sedací vaky podél stezky.

Nejbližší železniční stanice: 
Frenštát pod Radhoštěm

Prozkoumejte Prahu očima 
Jaroslava Foglara

Milovníkům kultovních příběhů Jaroslava 
Foglara je určena výstava s názvem  

Město jako přízrak / Pražské inspirace 
Jaroslava Foglara. Navštívit ji můžete 
v pražském domě U Zlatého prstenu 
v Týnské ulici až do 4. září 2022. Jak 

už její název napovídá, má dvě části. 
Pražské inspirace vás prostřednictvím 
děl známých i téměř zapomenutých 

malířů přenese do Prahy první poloviny 
20. století, tedy do doby Foglarova 

dětství a mládí, a na místa, která mohla 
být předobrazem jeho příběhů. Druhou, 
scénografickou a iluzivně řešenou část 

výstavy najdete v suterénu domu. Ten se 
proměnil v labyrint uliček Stínadel.

Nejbližší železniční stanice: 
Praha Masarykovo nádraží / Praha hl. n. a další

ZA 
TAJEMSTVÍM

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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Šíleně smutná princezna 
na zámku Sychrov

K nejpohádkovějším zámkům patří určitě 
ten na Sychrově. Pro návštěvníky zde 

na víkend 23. a 24. října připravili klasiku –  
Šíleně smutnou princeznu. Děj slavné 

báchorky se odehraje v zámeckých  
komnatách, kterými děti a jejich dopro-
vod provedou pohádkové postavy. Pro-

hlídky, které trvají zhruba hodinu, začínají 
po oba víkendové dny v 10, 11, 13, 14 

a 15 hodin. Uvidíte, zda se dětem podaří 
princeznu rozesmát. Při prohlídce sych-

rovského zámku vám budou jeho interiéry 
možná povědomé, natáčela se tu totiž 
Nesmrtelná teta s Jiřinou Bohdalovou.  
Vstupenky je možné zakoupit předem 

na www.zamek-sychrov.cz.

Nejbližší železniční stanice: 
Sychrov

Flora Olomouc bude plná 
ovoce a zeleniny

Letošní podzimní etapa výstavy  
Flora Olomouc – Hortikomplex se koná 

od 14. do 17. října. Hlavní expozici výstavy 
najdete v pavilonu A. Těšit se můžete 

na výběrovou prezentaci českých a mo-
ravských producentů ovoce a zeleniny. 

Součástí výstavy jsou oblíbené zahradnic-
ké trhy. I letos se souběžně koná festival 

gastronomie a nápojů Olima 2021. V jeho 
rámci se uskuteční soutěž kuchařů a cuk-
rářů Olima Cup, mezinárodní Grand Prix 
ovocných destilátů Flora Košt a soutěžní 
klání o nejlepší marmeládu Flora Džem. 
A aby toho nebylo málo, chybět nebude 
ani tradiční Dýňodlabání nebo výstava 

Hanácká včela.

Nejbližší železniční stanice: 
Olomouc-Nová ulice

Království železnic  
ve Vídni se slevou od ČD

Vídeňský Prátr se pyšní další atrak-
cí, která potěší hlavně fanoušky 

železnice a rodinné zábavy –  
Königreich der Eisenbahnen. Jde 
o sesterskou expozici pražského 
Království železnic. Obří kolejiště 

představuje model rakouského 
hlavního města a je zpracováno 
v měřítku H0 (1 : 87). Na rozloze 

270 m2 se nachází přes sedmdesát 
městských dominant, věrných 

kopií skutečných objektů, stovky 
domů a tisíce figurek. V ulicích ne-
chybí auta a tramvaje, v provozu 
je i metro a samozřejmě také více 

než šedesát vlakových souprav. 
Kolem kolejiště najdete  

interaktivní tlačítka, kterými mů-
žete sami rozpohybovat několik 

atrakcí. Pokud u pokladny  
předložíte jízdenku ČD s cílovou  

stanicí ve Vídni, která nebude  
starší než tři dny, získáte  
slevu 10 % na vstupném.  

S In Kartou máte nárok dokonce 
na slevu 20 %. Levnější vstupné 

získáte i díky ČD Bodům z věrnost-
ního programu Českých drah.

Nejbližší železniční stanice: 
Wien Praterstern / Wien Hbf a další
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Petr Kolečko
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Řadu let patří mezi naše nejvyhledávanější 
filmové, seriálové a divadelní scenáristy. 
Dříve tvořil sotva jednu stránku denně, dnes 
už má vypilovanou vůli sednout si ke stolu 
a psát, aby se dokázal uživit. Své soukromí 
otevřeně označuje za docela složité, ale 
na svět se snaží dívat s humorem. Legraci 
si dělá nejen ze svých postav, ale i sám 
ze sebe. Už si zvykl, že o výsledku jeho 
práce rozhoduje výkon herců, ale že kritici 
nadávají hlavně na autora scénáře.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á 
F o t o :  A b e l s o n a g e n c y ,  P r o f i m e d i a . c z ,  W i k i m e d i a  a   a r c h i v  P e t r a  K o l e č k a

TVORBA 
SCÉNÁŘE 
JE PUDOVÁ 
ZÁLEŽITOST 
Píšu, když to na mě přijde
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V kinech právě běží film Zbožňova-
ný, který jste také režíroval. Hlavní 
hrdina je inspirován skutečnou 
postavou vašeho dědečka. Proč?
Můj dědeček vedl velmi zajímavý 
život. Byl to dosti vážený dětský lékař 
na malém městě. A dlouhodobě měl 
paralelní vztah. O jeho milence vědělo 
celé město včetně babičky, která ale 
dělala, že nic nevidí. Film se vyvíjí 
trochu jinak – razantněji, než jak tomu 
bylo ve skutečnosti. Část příběhu je 
zcela vyfabulovaná. Víc ale nechci 
prozrazovat. 

Rozmazloval váš děda svá  
vnoučata?
Naopak, byl na nás tvrdý! Nesměli 
jsme například říkat sranda, ale leg-
race. Na každou otázku jsme museli 
odpovídat pěkně celou větou.

Když jste psal scénář, věděl jste, že 
chcete do hlavní role obsadit právě 
Jiřího Bartošku?
Měl jsem představu o všech hlavních 
postavách. Několikrát jsem na základě 
jejich požadavků i upravoval scénář, 
aby se to všem líbilo a všichni do filmu 
dali maximum. Když ale píšu film, 
který nerežíruju, což je vlastně skoro 
pokaždé, hlavní slovo ve výběru postav 
má samozřejmě režisér.

Jste autorem scénářů k seriálům 
Okresní přebor, Lajna nebo Vyše-
hrad. Sportovní prostředí vás zřej-
mě hodně láká. Neměl jste ambice 
stát se vrcholovým sportovcem?
To ne, ale dlouhou dobu jsem hrál sluš-
ně basket za Kbely. Sport mám obecně 
rád, snažím se jím vyvažovat svou dost 
bídnou životosprávu. Teď jsme si poří-
dili domek ve východních Čechách, kde 
jsem začal hrát fotbal za obec. Slíbil 
jsem to místním v hospodě.

Takže plánujete stěhování z Prahy 
na venkov?
To ne, dům jsme si pořídili jako chatu, 
ale trávíme tam dost času. Výhodou je, 
že mám na pozemku zahradní domek, 
kde často tvořím. Vlastně se z něj stala 
taková moje kancelář.

V bytě se vám asi muselo psát obtíž-
ně, když máte doma batole…
Je to náročné. Jak říkávala moje 
učitelka na DAMU, tvorba je pudová 
záležitost. Někdo říká, že píše zásadně 

O výsledku rozhoduje 
vždycky herec. 
Je to jako ve fotbale. 
Ostatní dávají přihrávky, 
ale herec je ten, kdo dá gól, 
kdo hru zakončuje.

8

je dnes dokážu pochopit. Mám mezi 
nimi spoustu kamarádů a můžu vám 
říct, že jejich práci bych nikdy nechtěl 
dělat. Ani žít s herečkou!

Jedním z vašich nejbližších přátel je 
Jakub Prachař, že?
Ano, Kuba je extrémně komplikovaná 
osobnost, málokdo mu dokáže plně 
porozumět. Občas už mám dojem, že 
jsem ho pochopil, ale pak mě přesto 
něčím šokuje. Už jsem si na to zvykl. 
Podobně to mám s Jirkou Langmajerem. 
Skutečnost, že umím s herci normálně 
mluvit, hraje vlastně v mé kariéře pod-
statnou roli.

Nevadí vám, že si u filmu diváci 
všímají hlavně herců a režiséra, ale 
na scenáristy se občas zapomíná?
U mě to funguje spíš naopak. Vždycky 
nadávají mně a mají pocit, že by to na-
psali lépe. Takže upozaděný si rozhodně 
nepřipadám.

v noci, když na to má klid, ale u mě to 
takhle nefunguje. Píšu, když to na mě 
přijde, a snažím se to zkombinovat se 
svým docela složitým osobním životem.

Mají pro to vaše partnerky  
pochopení?
Moc ne. A já je chápu. Jedna věc je být 
doma fyzicky přítomný, to jsem skoro 
pořád, ale duševně bývám mimo. Ony 
to potom musí složitě rozpoznávat. 
V tomhle směru jsem to se ženami nikdy 
moc neuměl.

Ale máte tři děti ze dvou vztahů.
To ano, ale komunikace se mnou je 
těžká. Uvědomuju si to. A svou part-
nerku Anetu v tomto směru obdivuju. 
I kvůli tomu, jak se stará o moje dva syny 
z předchozího vztahu.

Když si vezmeme scenáristu, režiséra, 
producenta a herce – kdo to má podle 
vás nejtěžší?
O výsledku rozhoduje vždycky herec. Je 
to jako ve fotbale. Ostatní dávají přihráv-
ky, ale herec je ten, kdo dá gól, kdo hru 
zakončuje. Jakožto absolvent DAMU 
jsem byl herci obklopený a strávil jsem 
v jejich společnosti bouřlivé mládí, takže 

Při natáčení filmu Zbožňovaný
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V roce 2017 jste dostal Českého lva 
za scénář k filmu Masaryk. U historic-
kého dramatu jste se asi musel faktů 
držet víc, ne?
Pracovali jsme s několika historickými 
zdroji, ve kterých se údaje občas lišily. 
Získali jsme představu, jak se některé 
události mohly odehrát, a pak jsme 
odvyprávěli situaci, která vznikala za za-
vřenými dveřmi. Někteří historikové nás 
ale napadli – třeba za to, že Masaryk ne-
mohl být v určitý den v Americe. My jsme 
ale zase jinde zjistili, že se to stát mohlo, 
že tam měl v tu dobu přednášky.

Máte rád historii?
Mám. Masaryka jsem nezačal psát 
náhodou – na škole jsem miloval dějepis, 
proto jsem na projekci pozval i svou 
bývalou dějepisářku z gymplu a s fakty 
ve filmu neměla jediný problém.

A co scény, kde Masaryk zuřivě šňupe 
kokain? Za to vás nikdo nepopota-
hoval?
Ne, vždyť to byla známá věc. Za první re-
publiky šlo ve vyšší společnosti o běžnou 
záležitost.

Napsal jste už romantickou komedii, 
sitcom, historické drama – který žánr 
vás baví nejvíc?
Obecně platí, že mám rád komedie. 
A nejlepší jsou pro mě komedie o věcech 
až bytelně vážných.

Dá se psaní naučit a vypilovat jako 
každé jiné řemeslo, nebo je zásadní 
talent?
Co se musí vypilovat, je vůle. Začínal 
jsem tím, že jsem vypotil maximálně 
stránku textu denně, což by dnes už 
nešlo, tím bych se neuživil. Naučil 
jsem se sednout a psát, nečekat na to, 
až přijde inspirace. Talent je asi taky 
potřeba. K psaní jsem měl předpoklady 
už od dětství, táta je žurnalista a máma 
tlumočnice a překladatelka.

Žijete s modelkou. Nenapadlo vás 
napsat něco z prostředí modelingu?
To už jsem udělal. Poslouchal jsem 
vyprávění své partnerky o tom, jak to 
v tomhle odvětví chodí a jaké měla divo-
ké mládí. Zaujalo mě to. Pro slovenskou 
televizi JOJ jsem napsal takovou tvrdší 
komedii, kterou letos v létě natáčel Jan 
Hřebejk.

A jak zvládáte kritiku?
Byly časy, kdy jsem si ji bral osobně. 
Dnes už ne. Naštěstí u nás nemají kritiky 
takový vliv jako třeba v Americe. Když 
uděláte hru na Broadwayi a vyjde vám 
v novinách negativní recenze, můžete 
to rovnou zabalit. Češi médiím zas až 
tak nedůvěřují a rádi si udělají vlastní 
úsudek. Ale když jsem třeba za film Baj-
keři dostal hodnocení jen pět procent 
a dočetl se o sobě, že jsem šovinistické 
prase, tak to samozřejmě zabolelo.

U seriálu Most! si dost lidí stěžovalo, 
že je příliš nekorektní a že si berete 
na paškál romskou komunitu. Seriál 
jste přitom napsal na základě pozo-
rování v hospodě Severka, kam jste 
chodil na pivo…
Ano, dokonce jsem okopíroval i jméno 
Čočkin. Hodně dialogů bylo auten-
tických. A takhle to podle mě funguje 
nejlépe – když do seriálu nebo filmu do-
stanu mix původních zážitků a fabulace.

Očima 
autorky
Na rozhovor v deset hodin 
dopoledne přijel lehce 
unavený, ale hned se 
za indispozici omluvil. „Včera 
jsem měl pracovní večeři 
s Maďary a trochu se to 
protáhlo. Ožral jsem se jako 
prase,“ přiznal se a okamžitě 
tím uvolnil atmosféru. Takto 
upřímný byl po celou dobu 
našeho povídání, které se 
neslo ve velmi příjemném 
duchu. Hodně jsme se 
nasmáli. Bylo vidět, že svou 

práci miluje a hlavou se mu neustále honí 
další a další nápady na scénáře. Během 
rozhovoru jsem dostala chuť koupit si 
lístek na jeho film Zbožňovaný, protože mě 
vážně zajímá, jak to s tím jeho nevěrným 
dědečkem bylo.

V roce 2006

Se synem Jiříkem

S Janem Prušinovským 
spolupracovali na úspěšném seriálu Most! 

Se současnou 
partnerkou 
Anetou 
Vignerovou
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U divadla se všechno 
neskutečně táhne. 
Pár hodin se zkouší 
a pak se o tom do 
večera kecá u vína. 
U filmu by člověk 
mezitím udělal velké 
množství práce.

Několik let jste byl uměleckým šéfem 
divadla Rubín. Chybí vám prkna, co 
znamenají svět?
Na ta léta vzpomínám rád, ale už jsem 
cítil, že je na čase přenechat repertoár 
mladším. Také jsem pracoval v Diva-
dle Kalich, kde jsme s Jiřím Lábusem 
a Oldřichem Kaiserem udělali hru Žena 
za pultem 2. To představení se pořád 
hraje a má skvělé ohlasy. Tihle pánové 
jsou skuteční bouřliváci, představení si 
upravují podle sebe. Když se na ně přijdu 
podívat, jasně mi ukazují, co s mými vě-
tami dokážou provést za kousky a do očí 
se mi tak vysmívají. Jsou neskuteční, 
miluju je! Divadlo mi chybí tak napůl. To, 
co nepostrádám, je divadelní společ-
nost.

Proč?
U divadla se všechno neskutečně táhne. 
Pár hodin se zkouší a pak se o tom 
do večera kecá u vína. U filmu by člověk 
mezitím udělal velké množství práce. 
Divadlo je trochu jako druhá rodina, 
možná i sekta, a na to mi nezbývá čas. 

V České televizi aktuálně běží váš 
seriál Osada, který měl pracovní ná-
zev Chataři. Nebál jste se srovnávání 
s legendárními Chalupáři?
Nebál. Naše Osada vypráví příběhy 
lufťáků, kteří na chatu jezdí jen o víken-
dech a přijíždějí z různých míst. Nejsou 
s vesnicí srostlí. Kdežto Chalupáři byli 
hlavně o původních obyvatelích. Chtěli 
jsme ukázat variabilitu postav a problé-
my, které musí řešit. Například Martin 
Myšička hraje ajťáka, kterému manžel-
ka pronajme chatu, aby měl alespoň 
nějaký kontakt s přírodou.

Do povědomí veřejnosti se 
dostal díky televiznímu seriálu 
Okresní přebor. K jeho divácky 
nejúspěšnějším scenáristickým 
počinům patří také seriály 
Most!, Čtvrtá hvězda, Trpaslík, 
Vyšehrad nebo film Padesátka. 
S dalšími spoluautory napsal 
scénář k filmu Masaryk, který 
byl oceněn Českým lvem. Podle 
vlastního scénáře zrežíroval filmy 
Přes prsty a Zbožňovaný. Žije 
s Anetou Vignerovou, bývalou 
miss a modelkou, se kterou má 
téměř dvouletého syna Jiříka. 
Další dva syny má z předchozího 
manželství.

Petr Kolečko

Hned jak jsme se sešli, jste mi prozra-
dil, že moc rád jezdíte vlakem. Kam 
cestujete nejčastěji?
Služebně do Bratislavy, kde pracuju 
jako producent televize JOJ. U Českých 
drah jsem měl dokonce předplacenou 
roční jízdenku do první třídy. Ve vlaku 
se mi dobře píše, ale přiznám se, že 
když se vracím domů, tak se s partou 
kamarádů, se kterými jsem se právě 
v tomto prostředku seznámil, taky dost 
veselím, takže toho moc neuděláme. Při 
cestě vlakem se dají probírat všemožné 
věci mezi nebem a zemí. Zvlášť když se 
něco zasekne a pak se čeká, jak to celé 
dopadne.  ▪



▪ doprava nočními vlaky ČD na Slovensko, do Švýcarska, Polska a Maďarska
▪ nabídka ubytovací kategorie od lehátka po Deluxe s vlastní sprchou a WC
▪ autovlakem lze cestovat mezi Prahou a Košicemi

Pohodlně přes noc po Evropě
Zažijte atmosféru velkých měst odpočatí a vyspalí, 
náš vlak vás převeze stovky kilometrů daleko.

Vlakem 
do zahraničí

TIP      Máte již naplánovanou cestu? Pak neváhejte s nákupem jízdenky.
Čím dříve Včasnou jízdenku Evropa koupíte, tím levněji pojedete.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/nocnivlaky

CDPV_Vlakem_do_zahranici_2021_215x270_v01_tisk.indd   2 30/04/2021   14:24





Ostravsko

Cestování 
po ČR
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Když člověk dříve jezdil z Prahy do Ostravy na služební cestu, 
musel skoro vždy řešit ubytování. Dnes trvá pohodlná cesta 
mezi oběma městy vlakem jen tři hodiny. V rázovitém regionu 
na pomezí Moravy a Slezska se často měnila státní hranice, lidé 
však  zůstávali. Mohutný průmyslový rozvoj byl dříve úzce spjat 
s těžbou uhlí. Ostravsko v současnosti hledá nové cesty, jak se 
dostat na výsluní. Jedním z příkladů je zpřístupnění Dolní oblasti 
Vítkovice a její proměna na zážitkový areál (viz foto).
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cestování po ČR l naše města

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n

Kdyby tu v roce 1763 nedošlo k nálezu černého uhlí, 
zůstala by Ostrava jen provinčním městečkem. Místo 
toho čekal někdejší osadu Ostrá prudký průmyslový 
rozmach, který pokračoval i ve 20. století. A město vešlo 
ve známost jako ocelové srdce republiky. Novodobá 
Ostrava zažívá obrovský restart a návštěvníky láká 
na průmyslové památky, sport a kulturu.

Počtem obyvatel je Ostrava třetí 
největší město ČR a po Praze tvoří 

s milionem obyvatel druhou největší aglo-
meraci. Na čelních příčkách se bohužel 
prakticky po celou novodobou historii 
držela rovněž ve znečištění ovzduší. To se 

však začalo pomalu měnit v roce 1994, 
kdy byla na území města ukončena těžba 
uhlí. K tomu se přidal útlum hutního 
a chemického průmyslu. Poslední dvě 
desetiletí se tak Ostrava zaměřuje na roz-
sáhlé rekultivace bývalých průmyslových 
areálů i na jejich nové využití. Dolní oblast 
Vítkovice se stala národní i evropskou 
chráněnou památkou a také dějištěm 

mnoha kulturních akcí včetně hudebního 
festivalu Colours of Ostrava.

Díla slavných architektů
Mimo řadu hudebních událostí a propa-
řených nocí v ulici Stodolní žije současná 
Ostrava sportem, a to na amatérské 
i na profesionální úrovni. Kdo by neznal 
Zlatou tretru, napínavá utkání Davis 
Cupu, FC Baník Ostrava nebo hokejové 
bojovníky z Vítkovic. Ale i milovníkům 
historie se tu nabízí bohatá krmě v podo-
bě souboru budov v městské památkové 
zóně Moravská Ostrava. Jde o stavby, 
které sloužily veřejnému životu  
a byly postaveny většinou na přelomu  
19. a 20. století. Patří mezi ně Masary-
kovo náměstí s budovou Staré radnice, 
secesní dům Café Habsburg, funkcionalis-

SRDCE OSTRAVY 
OPĚT ZDRAVĚ BIJE 
a láká lidi na sport i kulturu
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Většina dálkových spojů Českých drah zastavuje ve stanicích Ostrava hl. n. a Ostrava-
-Svinov. Pokud se však chcete přiblížit centru, můžete využít regionální vlaky a vystoupit 
na zastávce Ostrava-Stodolní. Od 1. října 2021 můžete s jízdenkou ČD využít slevu 20 % 
na atrakce v rámci Dolní oblasti Vítkovice, vstup na radniční věž a Slezskoostravský hrad. 
Stačí jednorázově uplatnit jízdenku ČD (maximálně tři dny starou) s cílovou stanicí v Ostravě 
a s délkou trasy přes 50 km. Více informací na www.cd.cz/vyhody.

Vlakem do Ostravy se slevami na vstupném
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železnice. Věděli jste třeba, že Ostrava 
má svůj hrad a že na jedné z hald byla 
provozována první horská dráha na území 
Československa? Haldy jsou vůbec téma-
tem na dlouhé rozjímání. Ema stále dýmá, 
uvnitř prý teplota někde dosahuje až 
1 500 °C a svůj domov tu našlo teplomilné 
společenstvo rostlin a živočichů.

Ostravské Hradčany
Byl by ale hřích navštívit Ostravu a nepod-
niknout exkurzi do jedné z jejích industriál- 
ních památek. Jedná se o již zmiňovanou 
Dolní oblast Vítkovice, kde se v minulosti 
těžilo uhlí a vyrábělo železo, dnes centrum 
kultury a poznání. V rozlehlém Landek 
parku se zase nachází Hornické muzeum 
a v bývalém dole Michal si lze projít trasu, 
kterou absolvovali horníci před sfáráním 
do útrob země. Třešničkou na dortu je 
porubská sorela – monumentální projekt 
města pro dělníky podle sovětského vzoru 
vybudovaný v duchu reálného socialismu 
s prvky antiky. Prostě Ostrava!!!   ▪

tický obchodní dům KNIHCENTRUM.CZ  
nebo palác Elektra. Mezi nimi vyniká 
zdobná budova Nové radnice ve funk-
cionalistickém stylu s vyhlídkovou věží 
a terasou umístěnou ve výšce 73 metrů.

Stezka kolem hradu
Rázovitou Ostravu není možné poznat 
a pochopit během jediného dne. Kdo ale 
nemá víc času, měl by si rozhodně projít 
naučnou stezku Slezská Ostrava, která 
se nachází jen kousek od centra. Začíná 
u výstaviště Černá louka a vede až k ta-
jemné kouřící haldě Ema. Během cesty se 
na dvanácti informačních panelech do-
zvíte, jak město vzniklo, co stálo za jeho 
průmyslovým rozmachem, v jakých 
podmínkách museli žít lidé v dělnických 
koloniích nebo jak se budovala báňská 

Když v roce 1876 přijel tehdy třiatřiceti-
letý báňský vzdělanec Paul Kupelwieser 
do Ostravy, měl už za sebou četné 
zkušenosti z železáren a hutí v Rakous-
ku. Podílel se též na zakládání válcovny 
a šamotárny v Teplicích. Přesto na něj 
v Ostravě čekala mise mnohem nároč-
nější. Měl coby nový ředitel Vítkovic-
kých železáren zachránit podnik a vrátit 
mu prosperitu. Ve skladech se v té době 
totiž ve velkém hromadily nekvalitní 
a těžko prodejné výrobky.

Strategická rozhodnutí nového ředi-
tele jednoho z největších ostravských 
zaměstnavatelů na sebe nenechala 
dlouho čekat. Nejprve vyměnil základní 
surovinu – nevhodnou domácí rudu 
za kvalitnější z dovozu. Pak postupně 
modernizoval celý podnik, budoval 
nové provozy a přitom v nich využíval 
progresivní technologie výroby. Když 
v Ostravě začal vyrábět pancéřové 
plechy, šlo o jedny z nejkvalitnějších 
výrobků na evropském kontinentě. Ale 
pro Ostravany mělo působení Paula 
Kupelwiesera mnohem větší přesah: 
pro své zaměstnance zavedl rozsáhlé 
sociální programy a stal se jakýmsi 
duchovním otcem výstavby nových 
Vítkovic.

Po neshodách s majiteli Vítkovic-
kých železáren se v roce 1892 rozhodl 
odejít z postu ředitele a odstěhoval se 
do Středomoří. Jeho podnikatelský duch 
a pokrokové vize ho neopustily ani tam. 
Zakoupil pusté souostroví Brioni v Ja-
derském moři, zbavil ho infikovaných 
komárů a postupně na něm vybudo-
val vyhledávané lázeňské letovisko. 
Paulu Kupelwieserovi byla v září 2016 
na průčelí vítkovické radnice odhalena 
pamětní deska. 

Osobnost regionu
 Paul Kupelwieser
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Do Kopřivnice za elegantními 
skvosty s vůní benzinu

V tomto severomoravském městě najdete 
kromě prezentace vozů značky Tatra 

také muzeum aut a motocyklů Oldtimer 
Kopřivnice. Vystaveny jsou naleštěné ikony 
automobilové historie nejen místní značky, 
ale i řada exkluzivních kousků ze zahraničí, 

třeba věhlasné jaguáry, mercedesy 
nebo rollsy. Pobyt si můžete zpříjemnit 

návštěvou krásné stylové kavárny 
v přízemí se skvělou kávou, domácí 

zmrzlinou, zákusky a dětským koutkem. 
Kavárna je navíc unikátní tím, že její zadní 
část je stylizovaná do obchodu s látkami, 
drobnými knoflíky a dalšími maličkostmi, 

které si tu můžete koupit. Domů si tak 
odnesete i vhodný suvenýr, například 

modely a knihy.

KUDY?  

Z vlaku vystupte v Kopřivnici zastávce  
a vydejte se doleva ulicí Štefánikova. 

Za pouhé tři minuty chůze  
(asi 200 metrů) budete na místě.

Na Ostravsku je tolik míst, která se zaměřují na děti, že 
si vybere opravdu každý. Celá řada z nich zabaví nejen 
zvídavé a nezbedné ratolesti různého věku, ale i jejich rodiče 
a prarodiče. Pořád je přece co objevovat a co se učit, ať už jde 
o překvapení matky přírody, nebo technické dědictví našich 
předků. A využít se u toho dá například Skupinová víkendová 
jízdenka Českých drah.

Přívětivá zoo, která 
myslí na lidi i na přírodu

Každá zoo je něčím typická, 
ostravská vás překvapí 

množstvím zeleně,  
vzdušností, atmosférou 

a promyšleností.  
Ani v nejexponovanějších  

dnech se tu nemusíte mačkat 
s davy dalších návštěvníků, 

protože cest a cestiček je tolik, 
že se v nich rozředí i velký 

počet lidí. Zahradou prostupuje 
myšlenka ekologie, šetření 
přírodních zdrojů a ochrany 

divoce žijících zvířat. Za zmínku 
stojí zejména Čitván s medvědy 

a opicemi, pavilon evoluce se 
šimpanzi, safari vláček, který 

projíždí přímo  
skrz výběhy, nebo pavilon  

slonů. A automaty s krmením  
pro nejrůznější zvířátka jako 

kozy, morčata, kačeny  
nebo ryby nezapomeňte  
naplnit mincemi. Radost  

dětí je v tomto případě 
k nezaplacení.

KUDY?  

Cesta ze zastávky Ostrava-Sto-
dolní vede trolejbusem linky 104 
(směr Michálkovice), do kterého 
nastoupíte na zastávce Náměstí 

republiky. K té se od vlaku 
dostanete asi za sedm minut uli-
cemi Nemocniční a Hornopolní. 
Samotná cesta trolejbusem trvá 
asi čtvrt hodiny a zastávka Zoo je 

přímo u vstupu do zahrady.

Park Boženy Němcové 
v Karviné jako oáza zábavy

Karviná dětem nabízí několik míst k vyžití. 
Jedním z nich je park Boženy Němcové, 

kde najdete i zábavné dětské hřiště. 
Děti se mohou vyřádit na lanové stezce 

v podobě hradu nebo na originálních 
houpačkách a prolézačkách. Přímo u hřiště 

je příjemné bistro s nabídkou občerstvení 
nejen pro malé návštěvníky, další atrakcí 

jsou daňci a kozičky v oboře, kteří vaše 
ratolesti zabaví na dlouhou dobu. Určitě 
nevynechte půjčovnu lodiček na klidné 

vodní hladině, případně si můžete 
vychutnat jen kávu v kavárně, která je 

přímo u půjčovny.

KUDY?  

Z karvinského hlavního nádraží se  
vydejte přímo skrz obchodní komplex, 

za kterým zahněte mírně doprava do ulice 
Polní. Ta vás přivede k hlavní ulici  

Ostravská, kterou přejděte a pokračujte 
Husovou k severnímu okraji parku.  

Cesta je dlouhá necelý kilometr.

DO 
ZELENĚ

ZA 
AUTÍČKY

ZA 
ZVÍŘÁTKY

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

Aby děti 
nezlobily

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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V Železničním muzeu 
moravskoslezském v Ostravě

Vláčky táhnou malé i velké (a nejen 
kluky), proto si v Ostravě rozhodně 

nenechte ujít návštěvu Železničního 
muzea moravskoslezského, 

věnovaného historii železné dráhy 
na severní Moravě a ve Slezsku. 

K vidění jsou zde uniformy železničářů 
a služební pomůcky z 19. století,  

ale i řada dokumentů a fotografií.  
Lákadlem je funkční modelová 
železnice nebo simulátor řízení 
motorové lokomotivy řady 742. 

Expozici doplňuje množství 
velkoformátových tabulí, ze kterých 
se dozvíte, jak se vyvíjely uniformy 

nebo hodnosti. Jsou zde k vidění 
i elektromechanické řídicí přístroje 
výpravčích ze stanic Frýdlant nad 
Ostravicí a Bystřice (Bystrzyca).

KUDY?  

Stačí vystoupit z vlaku ve stanici  
Ostrava střed. Muzeum se nachází 

přímo ve výpravní budově.
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Poznání a objevy 
v Malém světě techniky

Kdo nenavštíví Dolní oblast Vítkovice, jako by 
ani nebyl v Ostravě. Unikátní prostor nabízí 
bezpočet zajímavých expozic, při návštěvě 
s potomky ale rozhodně zajděte do Malého 

světa techniky. Jde o jedinečnou výstavu 
v nepřehlédnutelném objektu VI. energetické 
ústředny. Děti si za dohledu obsluhy mohou 

vyzkoušet třeba soustružení. Nechybí zde kus 
opravdové lokomotivy, ponorka nebo vesmírná 
družice s fungující vysílačkou. K tomu si přidejte 

kolejiště s vláčky nebo rozmanité technické 
přístroje. Vše k osahání. Na konci mysleli 
i na mrňata – najdete tu dětský koutek.

KUDY?  

Ze stanice Ostrava střed se vydejte doleva  
ulicí Místecká a za několik minut uvidíte areál 

po levé ruce. Malý svět techniky je v ulici Ruská; 
cca kilometr a půl ujdete z nádraží  

za necelých 20 minut.

Za kapry a piraňami do  
Rybího domu v Chotěbuzi

Pokud vás zastihne špatné počasí 
a budete hledat místo, kde 

nezmoknete a zároveň svá dítka 
zabavíte, z výběru by vám neměl 

vypadnout Rybí dům v Chotěbuzi. 
Expozici tvoří mnoho akvárií 

s rozmanitými druhy ryb – od malých 
neonek přes kapry až po pirani. 

Seznámit se můžete i s typickými 
představiteli tuzemského vodstva, 

například karasem, štikou, sumcem, 
línem, amurem, cejnem a dalšími. 

Ryby lze krmit koupenými granulemi. 
A pokud by to dětem nestačilo, mohou 
se vydovádět venku pod přístřeškem, 

kde jsou k dispozici atrakce jako 
kladka, odrážedla nebo skluzavka. 

Dospělí si mezitím mohou v restauraci 
pochutnat na místních rybích 

specialitách.

KUDY?  

Ze stanice Louky nad Olší se  
vydejte doleva ulicí Ke Statku  

podél trati. Poté, co podejdete dva 
železniční viadukty, už jste nedaleko 

a svůj cíl uvidíte vpravo. Cesta je 
dlouhá asi kilometr a zvládnete ji 

za slabých 20 minut.

K RYBIČKÁM
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KOLEM BAREVNÝCH 
ZÁMKŮ NAD MORAVICÍ 
v odlesku podzimních stromů

Hradec nad Moravicí leží jen pár kilo-
metrů jižně od Opavy a je dobře do-

stupný vlakem. Vede sem regionální 
trať číslo 315, která byla vybudo-
vána v letech 1903–1905 a měří 
asi osm kilometrů. Na pro-
cházku se můžeme vydat ze 
zastávky Branka u Opavy, 
která je na zmíněné trati 
předposlední před konečnou 
stanicí Hradec nad Moravicí.

Bukový chodník
Od vlaku půjdeme po žluté turistické 
značce na vrch Hanuše (427 m n. m.), 
kde se nachází zbytky opevnění z období 

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Podzim je období, které skrývá nevšední 
krásu v zabarvení listů stromů a keřů. V této 
době, kdy také zámecký park v Hradci nad 
Moravicí hýří barvami, je ideální vyrazit 
sem na výlet, a to nejen do zeleně, ale třeba 
i na návštěvu zámeckých interiérů.

slezských válek. Část této trasy lemuje 
i naučná stezka Hanuše, díky které je 

možné si výlet o něco prodloužit. 
Kdo tuto možnost nevyužije, 

bude pokračovat po žluté až 
k rozcestníku Pilarka, kde 
se u mostu přes Moravici 
napojí na červenou značku. 
Obě ještě nějaký čas vedou 
společně, ale zanedlouho 

už pokračujeme pouze 
po červené k rozcestníku 

Lisztovo návrší.
Zdatnější výletníci se mohou 

vydat přes Lisztovu vyhlídku a Medvědí 
skálu k Bezručově vyhlídce. U rozcestní-

T e x t  a   f o t o :  E d w a r d  C h m i e l

ku Lisztovo návrší začíná i naučná stez-
ka Bukový chodník, jež byla zpřístup-
něna veřejnosti v roce 1996. Její trasa 
je dlouhá 5,4 kilometru (není okružní) 
a lze na ní spatřit jak zajímavé rostliny, 
tak živočichy. A hlavně prochází zdejšími 
bučinami.

Kde pobýval Beethoven
Pár metrů od Lisztova návrší a Lisztovy 
vyhlídky s pamětní deskou věnovanou 
tomuto věhlasnému rakouskému  
klavírnímu virtuosovi a skladateli 
a nedalekým obeliskem se nachází další 
návrší, tentokrát Beethovenovo, a to  
i s Beethovenovým pomníkem. Krása 



Z Ostravy
Rychlíkem do stanice Opava východ a dále regionálním spojem

Z Olomouce
Přímým rychlíkem do stanice Opava východ a dále regionálním spojem 
nebo vlakem vyšší kvality do Ostravy, potom rychlíkem do stanice 
Opava východ a dále regionálním spojem

Vlakem do Branky u Opavy
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do zámku, ale nepodařilo se ji dostavět, 
a tak začala sloužit jako vodárna. Nyní 
funguje jako rozhledna. Za ní začíná park 
okolo zámku Hradec nad Moravicí. Ten 
drží primát coby největší park v Moravsko- 
slezském kraji a zároveň druhý největší 
na Moravě. Je místem vyhledávaným pro 
svatební obřady, ale i procházky a odpo-
činek. Zabloudit se v něm nedá, neboť je 
protkán sítí značených cest.

Od zámku pak lze přes centrum 
Hradce nad Moravicí dojít ke stejno-
jmenné železniční stanici, odkud vlakem 
dojedeme zpátky do Opavy. Trasa měří 
necelých deset kilometrů, ale určitě 
počítejte s tím, že v Hradci nad Moravicí 
a jeho okolí můžete strávit celý den, je 
tu totiž co obdivovat.

Tajný tip na závěr
Kdyby vám vybyl čas a toužili jste se ješ-
tě procházet, máme pro vás tip na další 
zajímavost, která návštěvníkům města 
zůstává často utajena. Jde o naučnou 
stezku o délce zhruba 690 metrů, kterou 
si můžete podzimní putování po Hrad-
ci okořenit. Máme na mysli naučnou 
hornickou stezku Stříbrný důl Slepetné, 
která se nachází jižně od města ve ves-
nici Kajlovec, jež spadá pod samosprávu 
Hradce nad Moravicí. 

Málokdo tuší, že se tam těžila stříbrná 
ruda, a to dokonce mnohem dříve než 
na známých ložiscích v Čechách. A co 
víc, stříbro se v podzemí nachází ještě 
dnes! Pokud se chcete o městě a jeho 
okolí dozvědět víc, rady a informace 
o zajímavostech můžete načerpat 
v místním informačním centru, které 
stojí poblíž nádraží. Ať vám dobře šla-
pou toulavé boty.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

Moravicí, který je od roku 2001 naší 
národní kulturní památkou. V říjnu 
(a v dubnu) se jeho dveře návštěvníkům 
otevírají aspoň o víkendech, v hlavní 
sezoně, tedy od května do září, pak 
každý den kromě pondělí. Jde o krásné 
místo s poutavou historií, které stojí 
za návštěvu. Vybírat lze hned z několika 
prohlídkových okruhů.

Největší park kraje
Mezi Bílým zámkem a anglickým 
parkem se tyčí Bílá věž, která je nejvyšší 
stavbou široko daleko. Má hranolovitý 
tvar a opravdu ji nepřehlédnete. Prý 
měla být součástí slavnostního vjezdu 

zdejší krajiny uchvátila tohoto němec-
kého hudebního génia, který zde pobý-
val. A tak se na jeho počest v Hradci nad 
Moravicí již téměř 60 let pořádá hudební 
soutěž Beethovenův Hradec.

Červená a bílá rezidence
Od výše zmíněného souběhu tří tras 
(červené, modré a zelené) u rozcest-
níku Lisztovo návrší pokračujeme 
k Červenému zámku, který slouží hlavně 
jako hotel a dějiště společenských 
a kulturních akcí. V místní restauraci se 
můžeme dobře najíst. Nedaleko od něj 
se nachází Bílý zámek, jak se nazývá 
zpřístupněný státní zámek Hradec nad 

vrch Hanuše 

rozcestí Pilarka

Bezručova vyhlídka

Medvědí skála 

rozcestí Lisztovo návrší

Bílý zámek

Červený zámek

zast. Branka u Opavy

žst. Hradec nad Moravicí

DÉLKA 
TRASY 
10  KM
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T e x t :  F i l i p  M a r t i n e c
F o t o :  W i k i m e d i a

Velká válka skončila na podzim 1918. Češi i Poláci se radovali, patřili 
k vítězné straně, i když měli později platit reparace. Po staletích znovu 
získali samostatnost! Oba nové státy si ovšem potřebovaly vymezit 
vzájemné hranice. A každý si je představoval jinak. Horkou půdou se 
stalo zejména Těšínsko, kde v lednu 1919 vypukla regulérní válka. 
Trvala pouze sedm dní, ale mezinárodní vztahy pokazila na desítky let. 
K tomu by však pravděpodobně došlo i bez ní.

SEDMIDENNÍ VÁLKA 
ROZDĚLILA TĚŠÍNSKO 
a pokazila vztahy s Polskem

V říjnu si jako obvykle připomínáme 
vznik Československa. Na mapě 

Evropy se objevilo před 103 lety, ale jen 
v neurčitých obrysech. Nový stát musel 
ještě dva roky o své hranice bojovat – 
na diplomatických jednáních, ale také 
na bitevním poli. Nešlo zdaleka jen o pa-
cifikaci poražených národů, tedy Němců 
a Maďarů. Do ostrého sporu se pražská 
vláda dostala i s nově vzniklým severním 
sousedem.

Podle historie, nebo podle jazyka?
Jádro sporu bylo v tom, podle jakého 
klíče si sporná území rozdělit. Zatímco 
Češi prosazovali historický princip, tedy 
respektování starých zemských hranic, 
Poláci navrhovali držet se národnost-
ního hlediska. Vláda v Praze argumen-
tovala, že Těšínsko je součástí českých 
zemí již od roku 1327. Politici ve Varšavě 
se zase odvolávali na výsledky poslední-
ho sčítání lidu z roku 1910, podle které-
ho se 55 % obyvatel Těšínska přihlásilo 
k polské obcovací řeči a jen 27 % k české.

Ani jedna strana sporu však nehrála 
úplně čistě. Poláci vedli na východě 
dlouhou válku se sovětskou mocí 
o rozsáhlá území, kde žili přede-
vším Ukrajinci, Rusové a Běloruso-
vé, a současně usilovali o etnicky 
německý Gdaňsk (tehdy Danzig). 
Československá diplomacie zase měla 
zálusk na území, která od středověku 
náležela Dolnímu Rakousku, přičemž 

používala „polský“ argument o právu 
národa na sebeurčení – a získala takto 
kus Vitorazska a Valticko.

Krvavá přetahovaná
Hned po skončení první světové války se 
téměř celého Těšínska zmocnil Polský 
národní výbor. Češi zde zaspali a teprve  
v prosinci 1918 uzavřeli s místními 
aktivisty prozatímní dohodu, která 
jim dávala kontrolu pouze nad necelou 
čtvrtinou území. Status quo prý porušili 
Poláci, když se na Těšínsku začali při-
pravovat na celostátní volby a prováděli 
také odvod mužů do války proti Rusku. 
Československo se rozhodlo pro silové 
řešení. Dne 23. ledna 1919, po vypršení 
ultimáta, naše armáda pod velením pod-
plukovníka Josefa Šnejdárka zaútočila.

Boje trvaly přesně sedm dní. Oba 
soupeřící státy se domnívaly, že za se-
bou mají podporu velmocí, tedy Francie 
a Británie. Československá armáda byla 
početně silnější a postupovala na východ, 
ale obě strany nabíraly posily, třeba  
i legionáře přímo z fronty. Polsko bylo ovšem 
 vázáno válkou na východě. Mrtvých 
přibývalo – na naší straně padlo kolem 
padesátky mužů (zdroje uvádí 44 nebo  
53 vojáků), protivník hlásil 92 zabitých. 
Umírali bohužel i civilisté, například 
v Karviné. Nakonec zasáhly velmoci, kte-
ré své spojence donutily uzavřít příměří 
a dohodu o nové demarkační linii.

Kdo vydloubával oči?
Následovaly měsíce čekání na koneč-
né rozhodnutí. Mezitím psali novináři 
na obou stranách o týrání zajatců, zá-
keřné střelbě zezadu, vydloubávání očí 
zaživa, usekávání nosů, uší a přirození 
mrtvolám, masové internaci aktivis-
tů, exekucích milicionářů, popravách 
horníků a používání zakázaných zbraní. 
Těžko rozeznat, kde přesně začínala 
propaganda a lži.

Poláci v dubnu navrhli, aby o rozdě-
lení Těšínska rozhodl plebiscit. V srpnu 
tento požadavek Československo 
přijalo. A probíhaly přípravy, které ne-
braly konce. Velmocem došla trpělivost 
v červnu 1920 a oba státy vyzvaly, aby 
buď okamžitě uspořádaly plebiscit, 
nebo aby akceptovaly rozdělení Těšín-
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později. Vznikla tak zcela nová státní 
hranice, která s přestávkou od října 1938 
do května 1945 existuje dodnes.

Spor o Těšínsko rozhodně nebyl v teh-
dejší střední Evropě ojedinělý. Ve stejnou 
dobu se v Československu vymezovaly 
nové hranice například na Spiši a Oravě, 
v Hlučínsku a Bratislavě. Pro pražskou 
vládu bylo samo o sobě velkým vítěz-
stvím, že uhájila územní celistvost 
podle historických hranic v případě 
Čech i Moravy a získala velmi výhodnou 
jižní hranici Slovenska. Územní spory 
s Polskem formálně uzavřela až smlouva 
z 13. června 1958.  ▪

ska arbitráží. Odpověď požadovaly do  
15. července. Pět dní před touto lhůtou 
obě strany sporu souhlasily s arbitráží. 
Nikdo totiž nedokázal odhadnout, jaký 
by byl výsledek hlasování lidu.

Nová státní hranice
Velvyslanecká konference v belgickém 
městě Spa rozhodla 28. července 1920. 
Československu zůstalo 55 % území 
včetně průmyslové části Těšína s nádra-
žím, celá železnice (dnes III. koridor), 
oproti původnímu očekávání i Karviná 
a Třinec. Československo akceptovalo 
výsledek okamžitě, Polsko o tři dny 

 19. ledna 1919
 Ministerstvo národní obrany 

 v Praze vydalo rozkaz k obsazení 

 celého Těšínska

 21. ledna 1919
 Československo vyzvalo Polsko 

 ke stažení armády z Těšínska, 

 ale bez odezvy

 23. ledna 1919
 Československá armáda zaútočila 

 ve 13 hodin a obsadila Bohumín, 

 Orlovou a po těžkých bojích 

 i Karvinou

 27. ledna 1919
 Československá armáda bez boje 

 získala Těšín, polská armáda 

 ustoupila za Vislu

 30. ledna 1919
 Naše armáda obnovila postup, 

 Poláci ustoupili k městu Skočov; 

 v noci na 31. ledna 1919 přišel 

 rozkaz boje zastavit

 3. února 1919
 V Paříži byla uzavřena smlouva 

 o vytvoření nové demarkační linie 

 (československá armáda se za ni 

 stáhla 26. února 1919)

 28. července 1920
 Velmoci rozhodly o vymezení nové 

 státní hranice bez konání plebiscitu

 29. dubna 1924
 Oba státy podepsaly protokol 

 o přesném vedení hranice

U každé války se obvykle řeší, kdo 

je vítěz a kdo poražený. V tomto 

případě ale nevyhrál nikdo.  

Výsledný kompromis, uzavřený 

v červenci 1920, byl hořký pro 

všechny a stal se zdrojem napětí 

v československo-polských vztazích 

po celé meziválečné období (i přes  

mírné oteplení ve 20. letech).  

Češi sice udrželi těsnou většinu 

území Těšínska, celou košicko- 

-bohumínskou železnici a ostravsko-

-karvinskou uhelnou pánev, 

na polské straně ovšem zůstaly dvě 

třetiny zásob uhlí a centrum města 

Těšín. Rozdělení historické územní 

jednotky šokovalo v prvé řadě místní 

obyvatele, zejména Šlonzáky, kteří se 

národnostně nehlásili ani k Čechům, 

ani k Polákům.

Kdo válku vyhrál

Vývoj konfliktu

Do války zasáhli i legionáři z Francie

Italští legionáři odjíždí na pomoc novému státu

Rekonstrukce bitvy (2019)

Říjen 1938: polská armáda obsadila skoro celé Těšínsko

Pomník padlých v Orlové

Josef Šnejdárek
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cestování po ČR l slavná filmová místa 

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n

DŮL DUKLA
U HAVÍŘOVA

Poválečná těžba uhlí 
na Ostravsku představovala 
pro státní aparát strategický 
pilíř v rámci tehdejší orientace 
na těžký průmysl. K tomu 
byla ale potřeba spousta 
lidí v dolech. Po nuceně 
nasazených (zajatci, vězni, 
PTP) přišla strana s novou 
strategií. A tou byly byty 
a mzda. Z horníků se rázem 
stala elita národa. Jejich platy 
několikanásobně převyšovaly 
tehdejší průměr. Bylo celkem 
běžné, že manželky havířů 
nemusely chodit do práce. 
Vše bylo ale vykoupeno 
těžkou dřinou, nebezpečím 
a podlomeným zdravím.

Černouhelný důl Dukla byl výkladní skříní ostravsko- 
-karvinského revíru a denně sem z nedalekého Havířova 
přijížděly rubat stovky horníků. Jenže uspěchané otevření 
nových slojí a snaha plnit za každou cenu centrálně nastavené 
plány vedly k největšímu poválečnému důlnímu neštěstí.

 Hornická šlechta
 Kde se natáčelo

DUKLA 61

ČR, 2018, 154 min

 Tragédie na Dukle

 O filmu Přípitek ředitele dolu:
„Tak chlapi, zvládli jsme to! 
Na nejlepší důl v revíru. 
Na Duklu! Na rekordy! 
Odměny nás neminou…“

Dvoudílný film o osudech 
rodiny elitního havíře natočil 
David Ondříček. Na přípravě 
a natáčení dobového 
dramatu z počátku 60. let 
minulého století se podílela 
řada historiků, důlních 
odborníků a pamětníků 
tehdejších událostí. 
Přestože se po předpremiéře 
na festivalu Finále Plzeň 
Dukla 61 vysílala pouze 
na televizních obrazovkách, 
mnohými recenzenty byla 
označena za filmovou událost 
roku a získala Českého lva 
v kategorii Nejlepší televizní 
film nebo minisérie. 

Z původního dolu Dukla už toho 
dnes moc nezbylo, proto tvůrci 
natáčeli v dole RAKO-LUPKY 
v Rakovníku, v dole Barbora 
v Karviné, v dole Žofie v Orlové-
-Porubě, v dolech Chlebovice 
a Paskov ve Frýdku-Místku, 
v exteriérech města Havířov 
a v Příbrami. Hlavní zachovalá 
budova v Dukle byla v postprodukci 
přenesena ve 3D do natočeného 
materiálu. Jako připomínka 
tragické události vznikl památník, 
který stál nejprve na hřbitově 
v Dolní Suché, následně byl 
přesunut přímo do areálu dolu 
Dukla. Kvůli rozrůstající se 
průmyslové zóně byl nedávno 
přemístěn na hřbitov v havířovské 
části Šumbark.

V dole Dukla bylo v pátek 7. července 1961 na odpolední 
směně pod zemí 402 horníků. Současně vrcholila 
příprava na zahájení těžby v nové sloji. Jenže aby se vše 
stihlo podle plánu, podcenila se bezpečnostní opatření. 
Jeden z pásových dopravníků, který běžel naprázdno, 
se vlivem tření vzňal a následoval poměrně mohutný 
požár. Větracími šachtami se šířil jedovatý oxid uhelnatý 
a hrozil dokonce obří výbuch dolu. Stovky záchranářů 
bojovaly s časem a těžkými podmínkami, požár nakonec 
přežilo 294 horníků, 108 našlo v dole smrt. Většina se 
udusila nebo otrávila plynem.
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Rodina rychlovlaků letos slaví dvojité kulaté jubileum. Francouzským spojům TGV 
je čtyřicet, německým ICE třicet. V lidském životě to znamená věk plný síly, energie 
a nových cílů. Na železnici je to složitější – první generace rychlovlaků už míří 
do důchodu. Ovšem jejich následovníci prožívají zlatý věk, jezdí po dalších a dalších 
tratích, překračují hranice států a spojují Evropu.

KULATÁ VÝROČÍ 
RYCHLÝCH VLAKŮ 
ve Francii a v Německu

T e x t :  R o s t i s l a v  Š m í d a
F o t o :  D B  A G ,  W i k i m e d i a

železnice

TGV a ICE
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Začalo to v Japonsku. Stará železni-
ce s rozchodem jen 1 067 mm už 

nezvládala rostoucí nápor cestujících. 
Dráhy proto v roce 1957 oznámily stav-
bu nových tratí. Za dva roky se začalo 
budovat a v říjnu 1964 zahájil císař Hiro-
hito provoz na první rychlodráze světa 
Tókaidó-šinkansen, dlouhé 515 km. 
Začínalo se s rychlostí 210 km/h. Dnes 
je zde maximum 320 km/h. Úspěch byl 
okamžitý. Po dvou letech vozily rychlo-
vlaky 100 milionů lidí ročně.

Rozhádaní Italové
Evropa pokořila hranici 200 km/h už 
v roce 1903. Experimentální vůz Kole-
jový zepelín (německy Schienenzeppe-
lin) jel v roce 1931 rychlostí 230 km/h 
a dlouho platný rekord 331 km/h vytvo-
řili Francouzi v roce 1955. V praktickém 
využití rychlovlaků však Evropanům 
ujížděl vlak. Když Japonci začali jezdit 
210 km/h, dotáhli se Francouzi a Němci 
na předválečné tempo 160 km/h. Dvou-
stovku vykazovaly francouzské expresy 
až v roce 1971 a německé InterCity ji za-
čaly pravidelně používat od roku 1977.

První vysokorychlostní trať v Evropě 
začali však v roce 1968 konstruovat 
Italové. Vedla z Říma do Florencie 
a jmenuje se Direttissima (délka 253 km, 
rychlost 250 km/h). Jenže kvůli politic-
kým třenicím se první úsek otevřel  
teprve v roce 1977. Na rychlovlak 
Pendolino (250 km/h) si museli Italové 
počkat dokonce až do roku 1988 a celou 
trať dokončili o další čtyři roky později.

Poučení Francouzi
Direttissima ovšem posloužila jako doko-
nalá učebnice Francouzům. V roce 1976 
ji důkladně prozkoumali a zkušenosti 
promítli do své vysokorychlostní tratě 
Paříž – Lyon. Francouzské dráhy SNCF 
sice patřily k nejrychlejším v Evropě, ale 
měly jeden velký problém. Nejdůležitější 
trať z Paříže do Lyonu a dál ke Středo-
zemnímu moři byla navzdory čtyřem 
kolejím přetížená a pomalé nákladní 
vlaky a osobáky zdržovaly expresy.

Řešením byla nová železnice: vysoko- 
rychlostní trať (francouzsky Ligne  
à Grande Vitesse, zkr. LGV). Stavbu 
rychlodráhy schválila ministerstva 
v roce 1974, za dva roky se začalo stavět 
a už 22. září 1981 francouzský prezident 
François Mitterrand otevřel první úsek. 
O pár dní později odstartoval běžný 
provoz. Trať to byla do té doby nevída-
ná. Táhlé oblouky mají poloměr 4 km 

(u později stavěných tratí dokonce  
7 km). Stoupání dosahuje 35 ‰, což je 
hodnota, jež byla do té doby vyhrazena 
horským železnicím nebo pomalým lo-
kálkám. Stovky metrů dlouhé výhybky 
umožňují odbočení při rychlosti  
220 km/h. Zpočátku byla zavedena 
rychlost 260 km/h. Dnes zde vlaky  
jezdí asi 300 km/h, na novějších tratích 
až 320 km/h.

Na první 409 km dlouhou vysoko- 
rychlostní železnici bylo použito  
1,4 milionu pražců, 3,3 milionu tun štěr-
ku a 102 tisíc tun kolejnic. Jinak se ale 
rychlodráha od obyčejné železnice moc 
neliší. Krajinou prochází vcelku obyčejný 
a nenápadný železniční svršek s šířkou 
pouhých 13 m, jako by tam vedla „stará 
dobrá“ trať.

Od turbíny k elektřině
Na rychlodráze měly jezdit nové sou-
pravy. Jejich vývoj začal na konci 60. let. 
Díky dobrým zkušenostem s plynovými 
turbínami pohánějícími vlaky vsadili 
francouzští inženýři na stejný pohon: 
čtveřici vrtulníkových turbín. Vozidlo 
TGV 001 opustilo výrobní závod 25. října 
1971. Zkratka TGV zpočátku označo-
vala „turbínový vysokorychlostní vlak“. 
Turbíny poháněly alternátory, které 
dodávaly elektřinu trakčním motorům 
v podvozcích. Byla to dobrá konstrukce. 
V roce 1972 dosáhla jednotka TGV 001 
rekordní rychlosti ve své kategorii, a sice 
318 km/h.

Jenže pak přišla jako blesk z čisté-
ho nebe ropná krize. Tématem dne 
se stala úspora energie a energetická 

Interiér vlaků ICE navozoval dojem luxusu

Zahájení provozu 
rychlovlaků ICE v Německu
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nezávislost. Turbínový pohon šel k ledu 
a koncept byl přepracován na elektrický 
vlak. Ten přinesl další technické výzvy, 
třeba plynulý přenos elektřiny z trakční-
ho vedení. Kvůli zkouškám vznikly dvě 
testovací soupravy s poetickými jmény 
Patrick a Sophie.

Cítit se jako v letadle
Vlaky najely během nejrůznějších 
testů tisíce kilometrů. Na zcela novém 
typu vozů se muselo vyzkoušet úplně 
všechno. Velmi důležité byly brzdy nebo 
zabezpečovací zařízení. Z rychlosti 
260 km/h brzdí TGV na dráze dlouhé 
3 700 m. Na největším spádu je to 
dokonce 5 600 m. Kvůli důvěře cestují-
cích vznikl i nový rekord. Francouzské 
dráhy chtěly veřejnosti demonstrovat, 
že cestovat rychlostí 260 km/h v super-
moderní jednotce je stejně bezpečné 
jako v běžných spojích a pohodlnější než 
v letadle.

Francouzi zvolili jiné řešení než 
Japonci. Zatímco japonské rychlovlaky 
mají pohon rozmístěný po celé délce 
soupravy a oddíly cestujících se nachází 
i v čelních vozech, u vlaků TGV jsou oba 
čelní vozy vlastně klasické lokomotivy. 
U vložených vagonů byla zvolena další 
odlišnost. Jedná se o krátké články, kte-
ré na koncích sdílejí společný podvozek 
typu Jakobs. Díky tomu má vlak nízko 
umístěné těžiště a velkou pevnost v pří-
padě vykolejení.

Úspěšný vývozní artikl
Jen vybavení bylo na svou dobu strohé, 
hlavně ve srovnání s luxusními vlaky 
Trans Europ Express. Luxus však kom-
penzovalo okouzlení z rychlosti. Cesta 
mezi Paříží a Lyonem se ze dne na den 
zkrátila ze čtyř hodin na dvě hodiny 
a čtyřicet minut a po dokončení celé 
tratě na pouhé dvě hodiny. Úspěch 
byl zaručen. Během deseti let provozu 
rychlovlaků stoupl počet cestujících 
o 70 % a proti starým vlakům ještě 
mnohem víc.

Za čtyřicet let přepravily vlaky TGV 
společnosti SNCF přes 2,5 miliardy cestu-
jících. Vyrobeno bylo víc než 600 souprav 
různého typu a stal se z nich dobrý vý-
vozní artikl. Exportovány byly do Španěl-
ska, USA, Jižní Koreje nebo Maroka. TGV 
plnily funkci jak poštovních expresů, tak 
„sanitky“. V době koronavirové pandemie 
bleskově přepravovaly těžce nemocné 
na přístrojích ze silně postižených oblastí 
do nemocnic s volnými lůžky. Po čtyřiceti 

Francie a Německo slaví výročí vysokorychlostní železnice

Země Francie Německo

Výročí (v letech) 40 30

Počet cestujících (v mld.) > 2,5 > 1,5

Rozsah sítě v provozu (v km) 2 589 1 143

Rozsah sítě ve stavbě (v km) 1 242 680

Počet vlaků 412 330

Maximální rychlost (v km/h) 320 300

Mezinárodní spojení Velká Británie, Belgie, Nizozemsko,
Lucembursko, Německo, Švýcarsko,
Itálie, Španělsko

Nizozemsko, Belgie,
Francie, Švýcarsko,
Rakousko

První generace rychlovlaků 

TGV PSE ICE 1

Země Francie Německo

Rok výroby 1978–1988 1988–1993

Délka (v m) 200 358

Šířka (v m) 2,81 3,02

Hmotnost (v t) 385 651

Maximální rychlost (v km/h) 270* 280

Výkon (v kW) 6 450 9 600

Kapacita míst 370 651

Napájení 1,5 kV DC, 25 kV 50 Hz AC** 15 kV 16,7 Hz AC

Počet hnacích vozů 2 2

Počet vložených vozů 8 12***

Počet vyrobených vlaků 109 60

*Později zvýšena na 300 km/h

**Jednotky 110–118 upravené pro provoz ve Švýcarsku navíc 15 kV 16,7 Hz

***Lze zařadit až 14 vozů s délkou vlaku 411 m

letech služby dojezdila loni první gene-
race rychlovlaků. Poslední vyřazený TGV 
ujel 13 478 014 km. 

Němci převzali iniciativu
Pro Němce byl úspěch TGV posledním 
argumentem, proč se vydat podob-
nou cestou. Společnost DB a německý 
průmysl se zabývaly vývojem drážní 
techniky na 250 km/h od 70. let, ale  
vysokorychlostní provoz spustily až 
v roce 1991. Pět zbrusu nových vlaků 
ICE z Bonnu, Hamburku, Mohuče,  
Stuttgartu a Mnichova dorazilo  
29. května 1991 přesně ve 12.00 na  
nádraží Kassel-Wilhelmshöhe a spol-
kový prezident Richard von Weizsäker 
slavnostně odstartoval provoz  
vysokorychlostní železnice.

Začínalo se s jedinou linkou Hamburk –  
Hannover – Frankfurt – Stuttgart – 
Mnichov, která zastavovala na třinácti 
nádražích a disponovala devatenácti 
vlaky. Měla senzační úspěch. Cesta 

Na stanovišti původní jednotky TGV
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z Hamburku do Frankfurtu se zkrátila 
o hodinu, do Stuttgartu dokonce o dvě 
a během prvních sto dní stoupl počet 
cestujících o čtvrtinu. 

Naši západní sousedé zvolili úplně 
jinou taktiku než Francouzi. Zatímco 
jejich rychlodráhy se stavěly pouze pro 
osobní vlaky, Němci je budovali pro 
osobní rychlovlaky s rychlostí 280 km/h 
a noční nákladní expresy s rychlostí  
160 km/h. Jejich sklony jsou proto jen 
12,5 ‰ a vyskytuje se na nich množství 
mostů a tunelů. V květnu 1991 byly 
hotové první dvě vysokorychlostní tratě: 
Hannover – Würzburg (327 km) a Mann-
heim – Stuttgart (99 km). Až později 
vznikly tratě výhradně pro osobní 
dopravu podle francouzského vzoru se 
sklonem až 40 ‰ a rychlostí 300 km/h.

Luxus a prestiž na kolejích
Také koncepce rychlovlaků byla odlišná. 
Stejně jako u TGV jsou na obou kon-
cích silné elektrické lokomotivy, ale 
mezi nimi jsou klasické vozy se dvěma 
podvozky. Zatímco SNCF u frekvento-
vaných spojů spojuje dva TGV, německá 
DB jezdí v sedle i ve špičce se stále stejně 
dlouhou soupravou první generace. ICE 
byl proti TGV plný luxusu. Samotné vozy 
jsou o 20 cm širší než běžné vagony, 
nabízely výběr mezi velkoprostorovými 
a klasickými malými oddíly, měly nový 
typ sedaček, vlakový mobilní telefon, 
manažerský oddíl a vůz s elegantní 
restaurací a útulným bistrem. Technic-
kým zázrakem byly obrazovky zabudo-
vané do některých sedaček a uzavřený 
televizní okruh.

Vývoj ICE začal na konci 70. let a výro-
ba pětivozové testovací soupravy skon-
čila v roce 1985, symbolicky ve výročním 
roce, kdy si Německo připomnělo  
150 let od otevření první železnice. Jed-
notky ICE tak byly často vystaveny vedle 
repliky parní lokomotivy Adler z roku 
1835. Superexpres dostal označení 
InterCity Experimental (ICE). V západ-
ním Německu snad nebyla jediná firma 
produkující železniční techniku, která by 
se do jeho vývoje nezapojila.

Zkušební vlak stál 77 milionů marek 
a z 60 % ho zaplatil stát. Na zbytek se 
složily DB a průmyslové podniky. InterCity  
Experimental byl doslova pojízdnou 
laboratoří. Celý jeden vůz byl prošpi-
kovaný měřicí technikou. Testovalo se 
všechno: pohon, aerodynamika, sběra-
če, hluk… Dva vozy vybavené interiérem 
sloužily jako předváděcí.

Nový světový rekord
Dne 1. května 1988 obletěla celý svět 
senzační zpráva. Experimentální expres 
ICE, jenž byl 115 m dlouhý a skoro  
300 tun těžký, vytvořil nový světový že-
lezniční rekord. Ve stejné době už běžela 
výroba šedesáti nových vlaků ozna-
čených jako InterCity Express. Jejich 
nákup za skoro tři miliardy marek zajistil 
stát. Podpora železničního průmyslu se 
Spolkové republice Německo vyplatila. 
Moderní technologie vysokorychlostních 
vlaků se dál rozvíjí. Samotná společnost 
DB provozuje už několik generací rych-
lovlaků ICE, ale především se z nich stal 
úspěšný exportní produkt. Německé 
vlaky jezdí v Číně, ve Španělsku, v Rus-
ku, Turecku a ve službách společnosti 
Eurostar také ve Francii, Belgii a Velké 
Británii.

Vývoj rychlovlaků a vysoko- 
rychlostních tratí ani po desítkách  
let nekončí. Na rýsovacích prknech  
jsou další vylepšené vlaky a tisíce  
kilometrů nových tratí. Nejvyšší čas,  
aby vyrazily i do Česka.  ▪

Rekordy
 26. února 1981, TGV:  
 rychlostní rekord 380 km/h

 1. května 1988, ICE: 
 rychlostní rekord 406,9 km/h

 18. května 1990, TGV:
 rychlostní rekord 515,3 km/h

 26. května 2001, TGV:
  rychlostní rekord na dlouhou 

 vzdálenost Calais – Marseille, 

 1 067 km za 3 h 29 min, 

 průměrná rychlost 306,3 km/h

 17. května 2006, TGV:  
 rekord v nejdelší nonstop jízdě 

 osobním vlakem Londýn – 

 Cannes, 1 421 km za 7 h 25 min, 

 průměrná rychlost 191,6 km/h 

 3. dubna 2007, TGV:  
 rychlostní rekord 574,8 km/h

Setkání nejstarší a mladé 
generace vlaků TGV

InterCity Experimental





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

(ve vybraných stanicích si lze vypůjčit 
i elektrokola a koloběžky)

▪   k dispozici kvalitní kola s předpisovou 
výbavou a pravidelným servisem, 
která vždy dezinfikujeme

▪   přeprava a úschova 
vypůjčených kol zdarma*

*   Platí na vybraných tratích a v určených stanicích.

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/cdbike
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▪   70 půjčoven kol ve všech krajích ČR 
(ve vybraných stanicích si lze vypůjčit 

▪   k dispozici kvalitní kola s předpisovou 
výbavou a pravidelným servisem, 

a v určených stanicích.

kolo 

od 180 Kč/den

elektrokolo 

od 300 Kč/den 

Kolo si můžete bezplatně zapůjčit 
na jeden den za 50 bodů 
z věrnostního programu ČD Body.
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Vlakem ekologicky
Jak snížit uhlíkovou stopu

Výlety za hranice
Vídeň a Varšava

Interrail
Jedna jízdenka 
napříč Evropou

Články v této rubrice mají pouze informativní charakter. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Málokdo už dnes odmítá názor, že dochází ke změnám 
klimatu. Pochybnosti nepanují ani o tom, že k negativnímu 
vývoji přispívá svou činností i člověk. Jedním z největších 
současných producentů skleníkových plynů je přitom 
doprava. Cestovat a chránit přírodu ale může každý. Stačí 
se správně rozhodnout: jet vlakem.

Kolikrát slýcháváme, že počasí se 
snad zbláznilo. Kritizujeme dlouho-

trvající sucha a horka, potom bouřky 
s přívalovým deštěm a silným větrem, 
bleskové povodně a nakonec nás pře-
kvapí tornádo. Ale není na vině sám člo-
věk? Můžeme samozřejmě strčit hlavu 
do písku a předstírat, že „pojedeme dál“ 
podle starých pravidel. Alternativou je 
hledat řešení, aby lidstvo vůbec mohlo 
na planetě přežít. Problémy s produkcí 
skleníkových plynů vznikají v rámci EU 
na prvním místě v dopravě. Existují však 
propastné rozdíly v jednotlivých druzích 
dopravy. A právě na to se rozhodly 
upozornit České dráhy, když spustily 
kampaň #vlakemEKO.

Hlavní znečišťovatel na silnicích
Každý z nás může ovlivnit, kolik skle-
níkových plynů se dostane do ovzduší. 
Řešením může být nahradit auto vla-
kem, který spotřebuje mnohem méně 
energie a vyprodukuje také podstatně 

NULOVÉ EMISE 
JAKO SPOLEČNÝ CÍL
ČD se chovají ekologicky

méně emisí. Silniční doprava v součas-
nosti stojí za 72 % všech emisí v dopravě, 
z toho plných 60 % pochází z osobní 
silniční dopravy. Automobily jenom 
v České republice vypustí 20 milionů tun 
CO2 za rok. Na každého obyvatele tak 
připadají každoročně dvě tuny emisí.

Doženeme Rakousko?
Před koronavirovou pandemií absol-
voval každý Čech v průměru 18 cest 
vlakem ročně a po železnici ujel tisíc 
kilometrů. V evropském srovnání to sice 
nejsou špatná čísla, ale proti Rakousku 
je to stále málo. Tam statistiky ukazují 
30 cest a 1 400 kilometrů, a ve Švýcar-
sku dokonce 61 cest a 2 300 kilometrů 
na obyvatele ročně. Česká železnice 
přitom přepravuje podstatnou část 
cestujících a nákladů v elektrické trakci, 
která může využívat obnovitelné zdroje.

Moderní elektrické lokomotivy 
a jednotky dokážou navíc rekuperovat, 
což znamená, že při brzdění nebo jízdě 

po spádu vyrábí čistou energii, kterou 
vrací do trakční sítě, a tak ji mohou ode-
bírat jiné vlaky. Tím se ještě více snižuje 
energetická náročnost a produkce emi-
sí. I když je u nás elektrifikována zhruba 
jen třetina tratí, v elektrickém modu je 
zajištěno 85 % dopravního výkonu v ná-
kladní a 80 % v osobní dopravě.

Čtyřikrát nižší uhlíková stopa
Ke snížení energetické náročnosti 
a podstatně menší produkci skleníko-
vých plynů, například CO2, oxidů dusíku, 
ale také prachu, může přispět každý 
obyvatel Česka, který vymění alespoň 
na některých cestách automobil za vlak. 
Ten má několikrát menší spotřebu ener-
gie a přibližně čtyřikrát menší uhlíkovou 
stopu.

Člověk, který každý týden minimálně 
jednou cestuje mezi Prahou a Brnem, 
sníží při přesednutí z běžného auta 
do vlaku produkci CO2 o „neuvěřitelné“ 
2,5 tuny za rok. Vlak nabízí i další výho-
dy. Člověk se nemusí věnovat řízení, ne-
stojí v kolonách, odpadá starost a ztráta 
času při hledání místa na parkování. 
Ve vlaku lze naopak číst, psát, sledovat 
filmy a věnovat se dalším aktivitám, 
na které v běžném pracovním shonu 
nezbývá čas. 

Pokud se na cestu vydáte s celou ro-
dinou, můžete se naplno věnovat svým 
dětem. To v autě při nutné koncentraci 
na provoz nepřipadá v úvahu. Mnoho 
rodičů si v současnosti stěžuje, že kvůli 
pracovnímu vytížení nemá na své děti 
dost času. Cestování vlakem takový 
prostor nabízí.

Srovnání uhlíkové stopy a emisí u železniční a silniční dopravy na trase Praha – Brno

trasa Praha – Brno vzdálenost uhlíková stopa osoba/km emise osoba/trasa

 vlak railjet  254,2 km  38,17 g CO2 9,7 kg CO2

běžný osobní automobil 206,8 km 159 g CO2 32,88 kg CO2

Srovnání uhlíkové stopy a emisí u železniční a silniční dopravy na trase Praha – Ostrava

trasa Praha – Ostrava vzdálenost uhlíková stopa osoba/km emise osoba/trasa

 vlak SC Pendolino  352,7 km  42,1 g CO2  14,85 kg CO2

běžný osobní automobil 374,4 km 159 g CO2 59,53 kg CO2

Podle výpočtu obecně prospěšné společnosti CI2
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50 %
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doprava energetika průmysl

Vývoj emisí CO2 v EU 
v jednotlivých 

odvětvích (1995–2016)
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Více na www.cd.cz/vlakemeko

Investice do úsporných vlaků
České dráhy se rozhodly aktivně při-
spět ke snížení emisí a uhlíkové stopy 
produkované na území naší republiky. 
Proto připravily reklamní a osvětovou 
kampaň, která upozorňuje, že každý 
z nás může svým chováním a přitom 
bez jakýchkoli investic významně snížit 
produkci emisí a svou uhlíkovou stopu. 
Právě informace o uhlíkové stopě se 
budou v budoucnosti objevovat také 
při vyhledávání spojení. České dráhy 
investují miliardy korun do nových 
úsporných vlaků, které umí rekuperovat 
a vracet vyrobenou „zelenou“ elektřinu 
zpět do sítě. Další investice směřují 
do úsporných systémů LED osvětlení 
nebo moderních a pro životní prostředí 
šetrných opravárenských hal. Planetu 
sice vyměnit nemůžeme, ale dopravní 
prostředek ano.  ▪

Zelená železnice
Dne 17. září 2021 byl založen spolek Zelená železnice. Jeho hlavním cílem je koordinovaný 

rozvoj bezemisní dopravy, tak aby investice do vývoje, výroby vozidel a budování infrastruktury 

byly efektivní a pro dopravce i objednatele finančně dostupné. Mezi konkrétní cíle patří mimo 

jiné snižování spotřeby energie a produkovaných emisí, prosazování elektrických bezemisních 

vozidel a podpora vytváření legislativního rámce pro plnění politické iniciativy Zelená dohoda 

pro Evropu (Green Deal). Zakládajícími členy spolku se staly společnosti České dráhy, ČD Cargo, 

Škoda Transportation, Siemens Mobility ČR, CZ LOKO, ČEPRO a Vysoká škola logistiky v Přerově. 

Spolek je však otevřený a jeho řádnými či přidruženými členy se mohou stát dopravci, výrobci 

železničních vozidel a drážních technologií, výrobci a distributoři energií, výzkumné organizace, 

vysoké školy i další subjekty s působností v České republice.



Podpořte imunitu  
celé rodiny 

Nebo za 30 nasbíraných ČD Bodů z věrnostního programu  
Českých drah získáte slevu 20 % na veškerý sortiment doplňků 
stravy a měřicí techniky od společností GS a Cemio  
na e-shopu www.gsklub.cz.

www.gsklub.cz

Podpořte svou imunitu za nasbírané ČD Body

Uplatněte slevu ve výši 200 Kč a dopravu 
ZDARMA při nákupu nad 799 Kč 
zadáním kódu „CDEXTRA“ v nákupním 
košíku našeho e-shopu.
Nabídku nelze kombinovat s dalšími akcemi a je platná do 7. 11. 2021.

ČD servis I advertorial

Lidské tělo neustále čelí útokům virů a bakterií, které mohou 
způsobit nepříjemná onemocnění. Téměř u každého z nás se 
zvláště při změně venkovních teplot jednou za čas projeví 
oslabená imunita v dýchacích cestách, takže trpíme rýmou, 
kašlem nebo zvýšenou teplotou. Naštěstí existují prostředky, 
které dokážou toto riziko snížit.

JAK SI POSÍLÍTE 
OBRANYSCHOPNOST 
pro zdravější cestování

Zdraví je na prvním místě. Nehledě 
na věk si proto musíme chránit imu-

nitní systém, který se následně postará 
o naše tělo. Ve většině případů je lidská 
tělesná obranyschopnost dostatečně 
účinná. U některých původců infekcí 
však trvá delší dobu, než je naše imunita 
schopná různé choroboplodné mikro- 
organismy z těla eliminovat. Tento 

proces nemusí probíhat zcela bez potíží, 
a proto je třeba myslet na to, jak imunitní 
systém pravidelně posilovat.

Bakteriální lyzáty
Obvyklé rady zní následovně: jezte 
dostatek ovoce a zeleniny, pohybujte se 
na čerstvém vzduchu, relaxujte v sauně. 
Pomůže nám však také velké množství 

přípravků, jež jsou bez předpisu k do-
stání v lékárně. Mezi osvědčené patří 
bakteriální lyzáty. Jejich fungování je 
založeno na tom, že neživé části bakterií 
vyvolají v těle imunitní reakci a zároveň 
tělu nijak neuškodí. Tělo na tyto neživé 
části reaguje zvýšenou produkcí imunit-
ních buněk, které jsou pak neustále  
v pohotovosti, aby nás pomohly  
ochránit.

Vitamin C
Nesmíme opomenout, že naše strava 
by měla být vyvážená a pestrá. Můžeme 
si pomoci i příjmem některých látek, 
které jsou pro fungování naší imunity 
nezbytné. Patří sem především vita- 
miny A, C, D a E a také stopové prvky, 
jako je železo a zinek. Nejznámější 
a nejkonzumovanější je vitamin C. 
Lidské tělo ho nedokáže syntetizovat, 
a proto je nutné přijímat ho v potravě 
či ve formě doplňků stravy. Preventivní 
užívání je důležité, protože naše tělo má 
z jeho zvýšeného přísunu prospěch. To 
platí u většiny běžně konzumovaných 
vitaminů, ovšem vitamin C v kombinaci 
s šípky patří k těm nejdůležitějším.  ▪

INZERCE
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Město, které leží v krásné rovině. 
Má kouzelné parky, a to dva hned 

u hlavního nádraží a další po obvodu 
historického centra. Je tu široká okružní 
třída se stromořadím. A dříve zde žilo 
více Čechů než v Praze. Ano, řeč je 
o Vídni. Z Prahy sem jezdí vlaky přes den 
každé dvě hodiny a jízda trvá čtyři a půl 
hodiny, z Ostravy jen tři hodiny.

Po Ringu a kolem Dunaje
Po návštěvě parku Schweizergarten se 
vydejte do zahrady u Belvederu. Na ma-
lém vršku stojí zámek, ze kterého si 
užijete jeden z mála výhledů na město. 
Po procházce po Ringu, širokém bulvá-
ru s mnoha zajímavými stavbami, svou 
pozornost zaměřte na rozlehlý areál 
v Schönbrunnu. Podmanivý park nabízí 
hned několik forem zahrad – od formál-
ní francouzské po divokou anglickou. 
Najdete zde i jednu z nejstarších zoolo-
gických zahrad na světě.

Cestování je letos díky očkování snadnější než v uplynulém roce. 
Proč toho nevyužít k výletu vlakem do evropských metropolí, 
zvláště když v říjnu bývá ještě často příjemné počasí. Vydejte se 
na otevřené bulváry a do rozlehlých parků – v hlavních městech 
našeho jižního i severního souseda.

Trochu neobvyklá může být pozván-
ka na vídeňský centrální hřbitov. Prů-
vodci ho ale označují za magické místo. 
Náhrobky a kaple jsou postaveny 
v různých stylech a zdobí je nepřeberné 
množství uměleckých děl. Zastavit se 
můžete v místech posledního odpočin-
ku řady slavných osobností, například 
Beethovena a zpěváka Falca.  

Okolí Vídně nabízí zajímavou pří-
rodu. Na západním okraji města se 
zvedají kopce porostlé lesy se spoustou 
rozhleden a dalšími turistickými cíli. 
Když se vydáte na jih, objevíte roman-
tický zámek a park Laxenburg. Při cestě 
na východ si můžete aktivně odpoči-
nout v lužních lesích kolem Dunaje.

Obnovená krása s mrakodrapy
Široké bulváry, rozlehlé parky a zajíma-
vou architekturu nabízí také Varšava. 
Polská metropole byla během druhé 
světové války téměř srovnána se zemí, 

ale největší architektonické skvosty lze 
vidět obnovené do původní krásy. Patří 
mezi ně především staré město s bazili-
kou sv. Jana Křtitele, Královský zámek, 
několik honosných šlechtických paláců 
nebo kouzelný park Łazienki.

Současná Varšava je však známá také 
jako evropský New York. Jen málo měst 
na starém kontinentě se může pochlu-
bit takovým množstvím moderních 
výškových staveb. Nemůžete pře-
hlédnout 231 metrů vysokou budovu 
Paláce kultury a vědy, která byla jako 
dar sovětského lidu postavena ve stylu 
socialistického realismu v roce 1955. 
Bývalé dominantě města dnes konku-
rují hned tři desítky mrakodrapů, z toho 
zhruba třetina vyšších než 150 metrů. 
Ten nejvyšší z nich, nazvaný Varso, měří 
i s anténním nástavcem 310 metrů, byl 
dokončen letos a je nejvyšší budovou 
v celé Evropské unii.

Cesta vlakem je do Varšavy rovněž 
velmi jednoduchá. Přímé vlaky EuroCity 
jezdí z Prahy, Pardubic, Olomouce, Ost-
ravy, Břeclavi nebo Otrokovic několikrát 
denně. Využít lze také noční spoj s kom-
fortními lůžkovými a lehátkovými vozy. 
Cesta z Ostravy do polské metropole 
zabere přibližně čtyři a půl hodiny.  ▪

VÍKENDOVÉ VÝLETY 
DO VÍDNĚ A VARŠAVY 
zvládnete vlakem rychle a hravě

Spojení vyhledáte 
na www.cd.cz nebo  
v aplikaci Můj vlak
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Najdete nějaké spojení mezi železnič-
ní dopravou a vytápěním?
Oboje má u nás bohatou historii, které 
na začátku vévodilo uhlí. Tahle uhelná 
kapitola už skončila, na železnici poměr-
ně dávno, asi před 40 lety, ve vytápění 
se to děje právě teď. Příští rok dojde 
v České republice podle platné legis-
lativy k výraznému posunu od tuhých 
neekologických paliv, jako je například 
uhlí, k palivům ekologickým. Mezi ně 
patří i spalování dřevních pelet.

Jak to? Co přesně se v domácím 
vytápění přihodilo? Můžete upřesnit, 
koho konkrétně se tato změna týká? 
Máme necelý rok do zákazu používá-
ní těch nejhorších domovních kotlů. 
Jsou to kotle 1. a 2. emisní třídy, jejichž 
nejběžnějším zástupcem je starý kotel 
na uhlí s ručním přikládáním. Takže 
lidé tyto nevyhovující kotle hojně mění, 
třeba s pomocí kotlíkových dotací.

Jak taková výměna probíhá?
Není to nic složitého. Přirozenou 
náhradou uhlí je palivo ze dřeva. Komu 

nevadí přikládat a štípat dřevo, zvolí 
dřevozplynovací kotle s ručním přiklá-
dáním. Ale protože lidé mají stále méně 
času a chtějí mít pohodlí, více a více 
si pořizují peletové automatické kotle 
nebo kamna. U nás už je používá přes 
40 tisíc domácností.

Jaké výhody má pro domácnosti  
topení peletami? 
Tak v první řadě je bez práce, ať už 
na přikládání nemáte fyzickou sílu, nebo 
prostě jen čas a chuť. S peletami přitom 
stále topíte dřevem z lokálních zdrojů. 
Kotle si samy palivo přikládají, samy se 
zapalují i zhasínají, dokonce se samy 
vyčistí. Zní to skoro jako pohádka, ne? Vy 
jenom jednou za rok objednáte palivo.

Kolik takové topení stojí?
Pro běžný rodinný domek je spotřeba 
na topnou sezonu 4–5 tun pelet, tedy 
25–30 tisíc korun ročně. Ušetřit se navíc 
dá ještě dvěma způsoby: zaprvé kupovat 
pelety na jaře a v létě, kdy ceny pravi-
delně padají asi o 15 %, a zadruhé využít 
cisternovou dopravu. Pelety se totiž dají 

DŘEVNÍ PELETY JSOU 
NEJLEPŠÍ VOLBOU 
pro ekologické a bezpracné vytápění
Národní sdružení s názvem Česká peleta založil Vladimír Stupavský v roce 
2010. Dnes ho tvoří více než stovka firem, které chtějí pomocí ekologického 
vytápění zvyšovat čistotu ovzduší na vesnicích. Patří mezi ně výrobci 
dřevních pelet a briket, kotlů, kamen a další firmy působící v dřevozpracujícím 
průmyslu. Vladimíra Stupavského aktuálně nejvíce zaměstnává platnost 
zákona o ochraně ovzduší, který zakazuje topení v neekologických, především 
uhelných kotlích. V praxi to znamená vyměnit do září 2022 kotle ještě 
u 300 tisíc domácností. Ale jaké palivo v nových kotlích používat? Podle 
Stupavského je ideální dřevní peleta.

Vladimír Stupavský

➊ cisterna s peletami  
➋  zásobník pelet ➌ peletový kotel  
➍  akumulační nádoba 
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Vizitka
Absolvoval Strojní fakultu ČVUT 
v Praze. Celý život se zabývá  
energetickým využitím biomasy,  
tvorbou technických norem 
a standardů, poradenstvím a zku-
šebnictvím. Před 11 lety založil 
asociaci Klastr Česká peleta, která 
je národní autoritou pro certifikaci 
dřevních pelet ENplus a sdružuje 
většinu domácích firem z prostředí 
výroby a prodeje kotlů, kamen 
a dřevních paliv. Mimoto zastu-
puje české zájmy v předsednictvu 
mezinárodní organizace European 
Pellet Council. Mezi jeho koníčky 
patří badminton, slézání ferrat, 
četba akční fantastiky a pravidelné 
otužování v Berounce.

naší republiky je velkým výrobcem 
právě dřevních pelet. Tam to žije! Méně 
příjemným zážitkem je to, že Moravsko- 
slezský kraj zrovna patří k regionům 
s největší hustotou domů s vytápěním 
uhlím. Zde je tedy úkol změnit tento 
druh vytápění na ekologickou variantu 
asi nejaktuálnější.

Kolik dřevních pelet se v České 
republice ročně vyrobí?
Hodně. U nás je to půl milionu tun 
a výroba stále roste. Ale důležitější je, 
že vyrábíme třikrát více paliva, než 
spotřebováváme, pelety u nás máme 
ve velkém přebytku. Uživili bychom jimi 
přes 120 tisíc domácností.  ▪

koupit i sypané a cisterna je následně 
nafouká hadicemi do zásobníku vedle 
kotle. Tyto foukané pelety bývají až 
o 10 % levnější než pelety v sáčku.

Jezdíte vlakem často a rád?
Zas tak často to nebývá, ale jezdím 
rád. A když mám v cestě dálnici D1, tak 
zvolím vlak skoro vždy.

Co si vybavíte, třeba ve spojení se 
svou prací, když cestujete vlakem 
z Prahy například do Ostravy?
Docela se na to těším. Při cestě se  
snažím nepracovat a spíše relaxovat –  
dočtu si knížku nebo se podívám na ně-
jaký film. Ostrava a obecně celý východ 

Více na www.ceska-peleta.cz
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V boji s rakovinou prostaty a varlat hraje velmi důležitou roli 
prevence. Právě proto je třeba odhodit stud a otevřeně mluvit 
o problémech, které muže trápí. Do osvěty se zapojil i Nadační 
fond Muži proti rakovině a vydal řadu publikací. Na životně 
důležité téma upozorňuje nejen v listopadu, kdy běží kampaň 
Movember, ale po celý rok.

RAKOVINA PROSTATY 
NENÍ JAKO RÝMA,
nedá se mlčky přecházet

Jak se cítí muži s rakovinou? Jak 
psychicky zvládají vyšetření intimní 

části svého těla za přítomnosti lékařky 
nebo zdravotní sestry? Ohrožuje jejich 
nemoc partnerský a sexuální život? A co 
tato diagnóza udělá s mužským egem? 
Na tyto a další otázky pomáhá najít od-
povědi kolektiv odborníků z Nadačního 
fondu Muži proti rakovině.

Průvodce mužských pocitů
Kromě provozování online poradny 
vydávají pro pacienty a jejich rodinné 
příslušníky informační brožury, které 
zdarma rozesílají především do urolo-
gických ordinací. Tematické brožury řeší 
například různé průběhy léčby, sexuální 
život s rakovinou prostaty, kontroly 
po léčbě nebo životosprávu. Lékaři 
zmiňují, že řada mužských pacientů si 
z přirozeného studu raději informace 
přečte, než by se zeptala v přítomnosti 
ženy. Stud a s ním spojené tabu jsou 
pochopitelné, protože tady mluvíme 
o části těla, kterou většina mužů pova-
žuje za nejcitlivější.

Během letošního podzimu přichází 
nadační fond se zcela novým titulem  

Rakovina: průvodce vnitřních pocitů. 
Nemoc jednoznačně útočí na vnímání 
mužství. Muži totiž snadněji přijímají 
onemocnění končetin než intimní části. 
Nejde jen o pohlaví, mají pocit, že jde 
o celé jejich bytí. Málokdy se setkáte 
s pacientem, který se po aplikaci kardio-
stimulátoru, umělé rohovky či protézy 
cítí být méně člověkem. V případě ne-
plodnosti či nádorového onemocnění je 
tomu naopak. Rakovina útočí na základy 

sebevědomí. K uzdravení přispívá proto 
i větší otevřenost a eventuální psycho-
terapie.

Psychické zdraví pomáhá
Nová brožura není návodem, jak 
zvládnout těžké situace. Její autoři však 
mají ambice muže duševně podpořit 
a pozitivně nasměrovat jejich myšlení. 
Obecně platí, že čím je člověk psychicky 
odolnější a vyrovnanější, tím větší má 
schopnost poradit si v krizových situa-
cích a v boji s nemocí. Ale i silný jedinec 
prožívá šok ve chvíli, kdy se o sobě nebo 
svém blízkém dozví diagnózu rakoviny 
a je konfrontován s možným koncem.

Slovo rakovina se bohužel stalo 
synonymem nepříjemného, nechtěného, 
nezastavitelného, bolestivého a nezřídka 
i konečného. Je třeba si ale uvědomit, že 
medicína se neustále vyvíjí a leckdy umí 
doslova zázraky. Díky tomu je již řada 
forem rakoviny dobře léčitelná, obzvlášť 
pokud dojde k včasnému záchytu. Aby 
však mohl lékař onkologické problémy 
řešit, musí se o nich nejprve dozvědět.   ▪

Více na www.muziprotirakovine.cz
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Asi každého někdy napadlo, že si prostě sedne do vlaku a projede 
jím celý kontinent. Není to však pouhý sen, opravdu existuje 
způsob, jak na jednu jízdenku ujet tisícovky kilometrů v různých 
zemích. Má jméno Interrail.

JAK PROCESTOVAT EVROPU?

Díl
desátý vlakem prakticky l ČD servis

Interrail je ideální pro všechny, kdo 
hodlají pokořit velké vzdálenosti 

napříč Evropou. Hlavní výhodou je 
flexibilita v cestování. Nasednete a je-
dete, pouze je potřeba myslet na to, že 
si u vlaků s povinnou rezervací musíte 
navíc koupit místenku nebo lehátko či 
lůžko. Použití je snadné: do cestovního 
deníku, který tvoří součást jízdenky, 
vyplníte, odkud a kam jedete, dále také 
datum a číslo vlaku. Jízdenka Interrail 
existuje ve variantě Global Pass, která 
platí ve všech zúčastněných zemích, 
nebo One Country Pass, se kterou mů-
žete cestovat v rámci jednoho konkrét-
ního státu.

Komu je určena a jak dlouho platí?
Jízdenky Interrail jsou pro kohokoli  
s bydlištěm v Evropě, a to v kategoriích 
mládež do 28 let, dospělý a senior nad 
60 let. Až dvě děti ve věku 4–12 let  
cestují zdarma, pokud je doprovází 
osoba se zakoupeným pasem v kategorii 

dospělý. Jízdenka Global Pass má několik 
časových variant. Minimální platnost je 
čtyři libovolné dny v rámci jednoho měsí-
ce, které si určujete podle potřeby –  
nemusí to tedy být dny po sobě jdoucí. 
Pořídit si ale můžete i jízdenku na  
15 dní, kterou musíte využít v průběhu 
dvou měsíců. Vedle těchto flexibilních 
jízdenek jsou k dispozici ještě varianty 
s nepřetržitou platností, a to od 15 dní 
až do tří měsíců. U jízdenek One Count-
ry Pass máte možnost volit platnost  
3–8 dní v rámci jednoho měsíce.

Kam mohu jet?
S jízdenkami Interrail můžete procesto-
vat prakticky celou Evropu s výjimkou 
Ukrajiny, Běloruska, Moldavska a Ruska. 
Platí u všech národních železničních do-
pravců a mnoha soukromých společnos-
tí, můžete je dokonce použít v Turecku 
a na lodních linkách společnosti Attica 
mezi Itálií a Řeckem nebo při cestování 
mezi řeckými ostrovy. Jízdenka Interrail 

sice neplatí v zemi vydání, ale každý 
držitel má k dispozici zdarma dvě jízdy 
na neomezenou vzdálenost – jednu pro 
vycestování ze země vydání a druhou 
pro návrat ze zahraničí.

Kde jízdenku koupím a za kolik?
Interrail můžete zakoupit v jakékoli 
mezinárodní pokladně ČD. Stačí k tomu 
osobní průkaz, se kterým budete ces-
tovat. Pro rok 2022 je v přípravě nákup 
elektronické formy, který zatím probíhá 
výhradně přes stránky www.interrail.eu.  
Interrail Global Pass, platný deset dní 
v rámci dvou měsíců, přijde na 301 eur  
pro mládež, 401 eur pro dospělého 
a 361 eur pro seniora. A například 
jízdenka Interrail One Country Pass pro 
Polsko na čtyři dny v rámci jednoho mě-
síce stojí 64, 74, respektive 67 eur.  ▪

Interrail zdarma
Speciální nabídka je připravena pro 

občany EU, kteří letos oslavili či oslaví 

své osmnáctiny; ti mají možnost 

získat jízdenku Interrail Pass zcela 

zdarma. Tuto aktivitu podporuje EU 

prostřednictvím programu Discover 

Europe. Aktuální etapa platí od  

12. do 26. října 2021. Pokud je vám letos 

18 let, neváhejte a získejte další informace 

na Europa.eu/youth/discovereu_en.
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Určitě se musíš přijet podívat, je to tu jako v ráji. V tomto duchu mi před rokem 
telefonovala kamarádka Denisa z Lindau na jihu Bavorska, kde si zlepšovala němčinu 
na místní jazykové škole. Město leží u krásného Bodamského jezera a částečně vlastně 
i na něm, protože historické centrum se nachází přímo na ostrově. Sebral jsem odvahu, 
zabalil všechny potřebné věci včetně kamery se stativem, abych mohl natáčet pro Českou 
televizi, a vydal se na cestu.

PESTRÉ BABÍ LÉTO 
U BODAMSKÉHO JEZERA 
aneb ráj na německý způsob

T e x t :  T o m á š  V o ž e n í l e k ,  D e n i s a  B u k v a j o v á
F o t o :  D e n i s a  B u k v a j o v á
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Unikátním exponátem v původní říšské 
městské knihovně je kolorovaný Luthe-
rův překlad bible do němčiny. A už tu 
jsou další budovy a zajímavosti: městské 
muzeum, Neptunova kašna, katolický 
a evangelický kostel hned vedle sebe 
na Kirchplatzu… Za doprovodu zvonko- 
hry, znějící z budovy nové radnice,  
fotím, točím, jednoduše nevnímám čas.

Sedm smyslů u vína
Zcela hladový vyzvedávám Denisu 
ve škole a jdeme si sednout na něco 
místního. A dobrého. Naši známí nám 
doporučili Schwäbische Maultaschen, 
specialitu chráněnou zeměpisným 
označením EU. Jde o těstovinové taštič-

Vzhledem k tomu, že jsem milovník 
železnice, je volba dopravního 

prostředku jasná. Do Lindau vyrážím 
z Mariánských Lázní, kde jsem předtím 
strávil pár dní u rodičů. Kvůli výluce 
na německé straně ale musím použít 
vlaky odlišných dopravců. Západní ex-
pres přijíždí s desetiminutovým zpož-
děním. Přesně tolik času mám na první 
přestup. Vlak ale „sekyru“ během jízdy 
stahuje, navíc jeho červený spěšný ka-
marád od společnosti Deutsche Bahn 
v Chebu bez problémů počká.

Ani jsem se v dieselu moc neohřál 
a v nedalekém Marktredwitzu pře-
sedám. Kvalita cestování se ve spoji 
soukromého dopravce značně zhoršu-
je. Naštěstí se k nám ve Schwandorfu 
připojují vozy Českých drah, které mi 
připadají jako Orient expres: vzdušný 
velkoprostorový vůz, čisté toalety, 
wi-fi. Rovněž spoj ICE německého 
národního dopravce, kterým cestuji 
z Mnichova do Ulmu rychlostí až  
200 km/h, nabízí příjemný cestovatel-
ský zážitek. Potom už poklidně pokra-
čuji regionálním vlakem až do ostrovní 
stanice Lindau-Insel. Za okny osobáku 
se otevírá výhled na hladinu Bodamské-
ho jezera, na níž se zrcadlí paprsky již 
zapadajícího slunce. Krásné babí léto, 
vskutku. Otevírám si trojku bílého vína 
a připíjím si na zdárný průběh výletu.

Škola na nádraží
Lehce znavený vystupuji na úvraťovém 
nádraží. Rychle se ale otřepu a začínám 
fotit. Však je na co se dívat, zejména 
na historickou výpravní budovu. Hned 
před ní na mě s autem čeká kamarádka 
Denisa, která ovšem mé nadšení pro 
železnici nesdílí, ačkoli její otec dlouhá 
léta jezdil na CityElefantech. A tak 
nechávám důkladnější prohlídku okolí 
na druhý den a těším se na večeři a po-
stel. Další dny trávím s kamarádkou, 
jejím psem a kamerou.

Začínáme na zmíněném historic-
kém nádraží. Tam se kromě tradič-
ních železničních prvků a obchodů 
včetně malého pekařství s výbornou 
kávou nachází i místní jazyková škola 
Dialoge – Bodensee Sprachschule, 
která vznikla v roce 1991. Z její terasy 
je vidět nedaleký přístav, Bodamské je-
zero a na jeho horizontu lze pozorovat 
i Alpy. Studenti sem přijíždí z různých 
zemí Evropy, ale také z Číny, USA nebo 
Jižní Ameriky. Denisa je z České repub-
liky toho času jediná.

Pohledem na cedule 
s jízdními řády zjišťuji, 
že lodě míří do všech 
možných směrů, 
přičemž mezi nejoblíbenější 
destinace patří Bregenz 
a Kostnice.

Chůze se zakloněnou hlavou
Vydávám se do přístavu. Už po deváté 
hodině ráno odtud vyplouvají davy turis-
tů. Pohledem na cedule s jízdními řády 
zjišťuji, že lodě míří do všech možných 
směrů, přičemž mezi nejoblíbenější des-
tinace patří Bregenz a Kostnice. Kráčím 
podél vody a míjím sochu bavorského 
lva, který symbolicky chrání přístav, čtu 
si o historii města. Chvíli se vyhřívám 
na sluníčku na jedné z laviček a vychut-
návám si pohled do dáli. Po chvíli se 
vnořím do centra.

Zvedej oči, vyplatí se to! Uvidíš pokla-
dy. Vybavuji si poučku svého známého 
architekta Jana Límana. A tak s nepři-
rozeným zakloněním hlavy obcházím 
místní památky. Nejvíc na mě zapůsobila 
budova staré radnice, vystavěná v gotic-
kém stylu a nádherně vyzdobená malbou 
Josefa Widmanna teprve v 70. letech. 

Přístav v Lindau chrání socha bavorského lva i maják

Výzdoba domů v historickém centru

Výletní město Wasserburg



cestopis

43

ky plněné kupříkladu špekem, špenátem 
nebo jablkem. A jelikož babí léto přináší 
i trochu chladnější dny, nepohrdáme 
zahřátím v podobě horké a lahodné 
kaštanové polévky. Samozřejmě zkou-
šíme i pokrmy z ryb ulovených přímo 
v Bodamském jezeru.

Že vám v našem menu chybí víno? 
Za ním jdeme přímo do vinic v kop-
cích za jezerem, konkrétně za panem 
Richardem Brögem, místním pěstitelem 
a průvodcem. Vinařství se začal věnovat 
až na stará kolena a teď je mu sedm-
desát. Ale při povídání o víně se rozzáří 
jako osmnáctiletý mladík. Poeticky, 
možná skoro až ve stylu barona Prášila, 
nám vysvětluje, kolik smyslů potřebuje-

Pohled
Denisy
To, že Bodamské jezero 
svírají tři státy, Německo, 
Rakousko a Švýcarsko, vyčte 
z mapy asi každý. Zajímavé 
ale je pozorovat rozmanitost 
kultur jednotlivých států. 
Zatímco Tomáš si liboval 
v tom, že může poznávat co 
nejvíce vlaků a lokomotiv 
různých společností, já jsem 
pestrý svět zdejších lidí 
vnímala hlavně díky škole. 
Mou hlavní učitelkou byla 
Rakušanka Sophie, vždy ve-
selá, usměvavá, uvolněná. 
Velkým kontrastem k ní byli 
mí spolužáci. Většinu třídy 
totiž tvořili mladí Švýcaři 
mluvící italsky nebo fran-
couzsky. Téměř všichni byli 
rezervovaní a distingovaní 
lidé, kteří se ke mně spole-
čensky přibližovali opravdu 
postupně a velmi opatrně. 
Na konci mého pobytu ale 
i oni „roztáli“ a uspořádali 
mi dojemnou rozlučku 
na školní terase. 

Německé zastoupení 
mi dopřála paní domácí 
a její početná rodina, měla 
totiž čtyři syny. U ní jsem 
vnímala hlavně ohromnou 
praktičnost. Já jsem si 
chtěla o problémech jen 
povídat, ale ona už by mi 
je hned všechny vyřešila. 
Tuto vlastnost jsem ocenila 
hlavně ve chvíli, kdy mě 
rozbolel zub, protože hned 
na druhý den už jsem seděla 
u tamního stomatologa.

Z procházky kolem přístavu

Evangelický kostel sv. Štěpána

Stará radnice

Neptunova kašna
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me ke správnému vychutnání vína. Ne 
klasických pět, jak by se mohlo zdát, ale 
prý hned sedm.

Tak tedy nejprve se podle pana 
Bröga na víno podíváme. Pak si k němu 
přivoníme. Jakmile si s někým přiťukne-
me, vnímáme víno i ušima. Další smysl 
přichází, když se dotýkáme hezké lesklé 
skleničky. Pátý, nejdůležitější smysl  
použijeme v okamžiku ochutnání vína. 
A následně podle vinaře Bröga nastává 
čas na vnímání štěstí a rozjařenosti. 
Pokud člověk pokračuje v pití vína dál 
a neví, kdy přestat, předešlé smysly 

se otupí a dostavuje se sedmý, a sice 
zhloupnutí. Vinaře opouštíme rozvesele-
ní a uleháme s pocitem, že jsme během 
návštěvy jeho vinic skončili u smyslu či 
lépe řečeno položky číslo šest. Je nám 
dobře a jsme šťastní.

V jiřinkovém ráji
Ani ráno není z naší strany bolavé. Slu-
níčko se vytáhlo nad obzor a my se roz-
hodli zpestřit si den ještě více – barvami. 
Proto vyrážíme do místního proslulého 
jiřinkového ráje nazvaného Lindauer 
Dahlienschau. Jeho šéf Stefan Seufert 
je vytáhlý, ale hlavně vitální chlapík, 
který s nůžkami v ruce a se slamákem 
na hlavě neustále pobíhá kolem svých 
výpěstků. Zastavit ho jen tak na kus řeči 
je skoro nadlidský výkon. Dozvídáme 
se, že zdejší jiřinkový ráj založil před 
patnácti lety se svým přítelem zahradní-
kem na ploše sedmi kilometrů čtve-
rečních. On sám byl tehdy grafik, ale 
soustavná práce na čerstvém vzduchu 
v něm probudila pravou zahradnickou 
vášeň. Prostor zahrad s přítelem zvětšili 
na dvojnásobek a dnes se návštěvníci 
můžou těšit z více než 600 druhů jiřin.

Zahradní odborníci se sem sjíždějí 
z celého světa. Velmi detailně sledují, jak 
jsou rostliny pevné, zda brzy neopa-

Při procházce zahradou 
mě zaujalo, že některé 
jiřiny jsou vyšší než já, 
a to měřím skoro dva metry.

44

Hlavní nádraží v Lindau

Vyhlídka na Bodamské jezero

Tomáš v jiřinkovém ráji

Denisa s tibetským teriérem Tashi poznává krásy okolí
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dávají či nemají sklony k hnilobě. I my 
jako samozvaní floristé pozorujeme 
hru všech barev a velikostí. Při procház-
ce zahradou mě zaujalo, že některé 
jiřiny jsou vyšší než já, a to měřím skoro 
dva metry. Naposledy jsem byl takto 
překonán bolševníkem velkokvětým 
v okolí Mariánských Lázní. To je sice 
také pěkná, ale na rozdíl od jiřin tuze 
invazivní a nebezpečná rostlina. Tímto 
srovnáním jsem raději Stefana neobtě-
žoval. Spíš se ptám na nějakou raritu. 
„Vám nestačí, co vidíte? Co kousek, to 
originál,“ směje se majitel. Ale potom 
se přece jenom zasněně zahledí k pur-
purově zbarvené tzv. kaktusové jiřině. 
„Ještě nevím, jak se bude jmenovat, ale 
třeba mě brzy něco napadne,“ dodal 
zahradník. Odcházíme trochu překva-
pení a trochu pobavení tím, že i květiny 
někdo oslovuje jménem.

Další den trávím na palubě výletní 
lodi do Bregenzu. Pohled na gigantic-
kou vodní plochu mi bere dech. Větřík 

Nostalgické  
vaření
Po návratu do Čech jsme se 
rozhodli, že si pobyt v Lindau 
připomeneme vařením. To, 
co nám opravdu chutnalo, 
byla kaštanová polévka. Jedlé 
kaštany jsme nejdříve upekli 
v troubě. Už ta vůně byla nos-
talgická. Poté jsme orestovali 
česnek, cibuli a zázvor. Upečené 
kaštany jsme oloupali, nakrájeli 
na kousky a přidali do hrnce. To 
vše jsme zalili kuřecím vývarem, 
dochutili kořením a nechali chvíli 
povařit. Na závěr jsme to doladili 
smetanou a rozmixovali. Kru-
tony z trochu vyschlých rohlíků 
pravda nebyly tak vzhledné jako 
v Lindau, ale máme za to, že se 
naše Kastaniensuppe opravdu 
povedla.

pofukuje, pomalu se smráká a Bodam-
ské jezero je plné větších či menších lodí 
a sportovců. Sluneční paprsky na hladi-
ně na nás barevně pomrkávají. Užívám 
si sílu okamžiku a dochází mi, že tohle 
bude jeden z nejsilnějších dojmů mého 
výletu.

Hudba na Kachním kopci
Na závěr mi kamarádka Petra, u které 
jsem měl zajištěné ubytování, připravila 
překvapení – procházku po místních 
kopcích s hudbou! Počkat, slyším dobře? 
Jaká hudba? To si s sebou vezmeme 
rádio? Ale ne, když prý budeme mít 
štěstí, narazíme na kopci nad jezerem 
na zkoušku místní dechové kapely.  
Vyrážíme na Kachní kopec a opravdu –  
zrovna tu trénují dva mladíci z hudeb-
ní skupiny Musikverrein Lindau. Jsou 
oblečení do bavorských krojů, připravení 
fouknout do trubek, pozorně sledují 
noty a zalívá je teplé zářijové slunce. 
Hotový bavorský kýč, ale krásný.
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Fabian a Bennet nás přivítají s úsmě-
vem a hned spustí tradiční alpské 
melodie. Další kolemjdoucí se zastavují, 
muzikanty si fotí a po odehrané skladbě 
zatleskají. My se přidáváme. Kluci říkají, 
že hrají nad jezerem hlavně za svítání 
a za soumraku. Všechny okolo živá 
hudba těší, a tak hudebníci přidávají 
další a další alpské písně. Diváků mají 
sice, co by na prstech jedné ruky spo-
čítal, o to srdečnější je jejich nadšení. 
Z údolí pod námi se ozývá bučení krav. 
Dodnes pevně věřím, že bylo souhlasné 
a spokojené. Ostatně už Šimon Plánička 
ve filmu Slunce, seno, jahody tvrdil, 
že hudba má na krávy a jejich dojivost 
blahodárný vliv.

Železniční rekord
Loučím se s Denisou, která v místě zů-
stává dál na jazykovém pobytu, a těším 
se na zpáteční cestu domů. Tentokrát by 
tak dobrodružná být neměla. Volím opět 
západní trasu přes Norimberk a Cheb. 
Rekonstrukce na tratích už doufám 
skončily, takže to snad pojede jako 
po másle. Ale chyba lávky. Do Norim-
berku se ještě jede pěkně přímo a načas. 
V klidu si prohlížím jednu z deseti 
největších nádražních budov Německa, 
zdobenou železničními motivy. A poté 
se s blížícím se časem odjezdu rozhodnu 

Výlukový autobus je ovšem vybaven 
luxusně, můžu si dokonce dobít telefon. 
Jenže kvůli páteční špičce nás do Mark-
tredwitzu dováží s velkým zpožděním. 
I tam čekám dlouho na přípoj, takže 
v Chebu chytám až pozdější Západní 
expres, než jsem měl v plánu. Zcela zmo-
žen přijíždím do Prahy, kde přesedám 
na vlak domů do Lysé nad Labem. Mám 
za sebou více než dvanáctihodinovou 
cestu, což je můj osobní „železniční 
rekord“. Od přátel v Česku se následně 
dozvídám, kde všude jsem nebyl a co 
bych měl ještě určitě navštívit. Kvůli 
koronavirové pandemii byla totiž řada 
památek uzavřená, a tak jsem pobýval 
hlavně na vzduchu a v přírodě. Seznam 
už mám připravený včetně muzeí, re-
staurací a majáku. Tak příště.  ▪

Dva mladíci jsou oblečení 
do bavorských krojů, 
připravení fouknout 
do trubek, pozorně 
sledují noty a zalívá 
je teplé zářijové slunce. 
Hotový bavorský kýč,
ale krásný.

hledat přípoj na Cheb. Leč nenacházím. 
To, že je skoro až do Česka zavedena ná-
hradní autobusová doprava, se dozvídám 
až od spolucestujících rovněž zmateně 
pobíhajících po eskalátorech na nástupi-
ště, do haly a zpět. Zlaté značení u nás.

Tomáš v sobě železničního fanouška nezapře

Vozidla společnosti Deutsche Bahn
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49před 40 lety

Takoví jsme 
(ne)byli
T e x t :  M i c h a l  P e t r o v

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a 

PLNÝ RANEC ZÁBAVY 
a obdivu k sovětské technice

V říjnu 1981 jsme si ve stranickém tisku ověřovali, co přesně se má slavit, případně jak moc 
nahlas. V kurzu byli vojáci, ženy a jakékoli úspěchy přicházející z východu. Místo Masaryka jsme 

tak raději vzhlíželi k sovětským letadlům nebo automobilům a připomínali si pokroky  
při dobývání kosmu. I zdražení pohonných hmot bylo třeba správně pochopit.  

A pak si zlepšit náladu třeba v cirkusu Moskva.
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Před 40 lety věnovalo Rudé právo historicky poprvé prostor 
fenoménu fotbalového chuligánství. V článku Problém 
zvaný vlajkonoši identifikoval šéf katedry psychologie FTVS 
jednu z příčin násilí a vandalismu na stadionech takto: „Náš 
divák se někdy neztotožňuje s funkcí sportu v socialistické 
společnosti.“ O něco dál ale už realisticky konstatoval, že 
„divoká negativně neformální skupina vlajkonošů jde nejen 
fandit, ale jde se i vyřádit… A v tomto řádění protestuje proti 
všemu.“ Problém fotbalových chuligánů vyvrcholil o čtyři 
roky později, když fanoušci Sparty zdemolovali část rychlíku 
do Banské Bystrice.

Šuškanda se zase jednou nemýlila. Federální cenový úřad 
zveřejnil zprávu o zdražení benzinu, nafty a olejů v prů-
měru o více než třetinu. U benzinu šlo bez ohledu na druh 
o korunu padesát. Cenová opatření byla interpretována 
jako nezbytná páka k nastolení hospodárnosti, nikde ani 
řádka o tom, že jde o dozvuky druhého ropného šoku, 
který vyšrouboval světové ceny na historické maximum. 
Obyvatelé Československa ale dostali dvojí útěchu: 
jednak zlevnila některá auta a jednak na tom byli líp než 
v Jugoslávii, kde benzin občas chyběl úplně.

 Chuligáni ze stadionů

Výrobek Běloruského 
automobilového závodu 
náklaďák Belaz E7521, 
největší evropská sklápěč-
ka, na sebe upozornil svými 
rozměrovými parametry. 
Jen jeho pneumatiky měly 
v průměru přes tři metry! 
Kolos se zkoušel v Poltav-
ském těžebním a zpracova-
telském kombinátu v SSSR 
a v Československu našel 
uplatnění v severočeském 
hnědouhelném revíru. 
Náklaďák znali i filatelisté, 
protože jeho vyobrazení 
vyšlo na sérii věnované 
sovětskému autoprůmyslu, 
která obsahovala známky 
o netradičním trojúhelní-
kovém rozměru.

 Největší evropská sklápěčka

 Zdražení benzinu

Byť byl říjen, na stránkách Rudého práva 
se vůbec nepsalo o založení republiky. Jen 
se objevila informace o tom, kdy se začnou 
a kdy přestanou vyvěšovat státní vlajky. O to 
halasněji se připomínal Den československé 
lidové armády. Místo vzniku buržoazního  
Československa se tisk raději podrobně věno-
val Světovému kongresu žen. Uvědomělý 
občan se rovněž dozvěděl, že budoucí stanice 
metra na Smíchově se nebude jmenovat 
Lidická, ale Moskevská, aby z ní byl stejně 
nakonec Anděl.

 Co máme slavit?
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V Praze přistál obří sovětský dopravní letoun Il 86, 
schopný pojmout až 350 pasažérů. Jak psalo Rudé 
právo, „vzdušný kolos z dílny slavného konstrukté-
ra Iljušina přistál plavně“, a to jen pár dní poté, co 
v Praze skončila velká výstava věnovaná Aeroflo-
tu. Sovětský aerobus už měl za sebou cestu mezi 
Moskvou a Berlínem či Bruselem a ještě týž den, co 
dorazil, znovu odstartoval do hlavního města SSSR. 
V rámci „letu družby“ byli na jeho palubě (v trupu 
o průměru větším, než má tunel metra) odboráři 
z pražských závodů a podniků.

Skoro přesně na den po třech letech od vy-
puštění shořela v hustých vrstvách atmo-
sféry první československá družice Magion, 
která dala jméno i stejnojmennému televiz-
nímu magazínu pro zvídavé děti. Úkolem 
Magionu bylo provést řadu měření a satelit 
v tomto ohledu překonal všechny předpo-
klady. Byl to první Magion v řadě, po něm 
následovaly ještě další čtyři. Jednička se 
dostala do vesmíru jako „přílepek“ sovětské 
družice Interkosmos 1. Šlo o chloubu našeho 
kosmického programu; zemí, které doká-
zaly do vesmíru vyslat svou vlastní družici, 
nebylo mnoho a Československo se dostalo 
do první patnáctky. Aspoň v něčem.

Z d r o j  r e p r o d u k c í : 
D i g i t á l n í  a r c h i v  č a s o p i s ů  Ú s t a v u  p r o  č e s k o u  l i t e r a t u r u  A V  Č R

 Ruský obr v Ruzyni

Park kultury a oddechu Julia Fučíka 
se sotva probral ze Slavností Rudého 
práva a už v něm odstartovala tradič-
ní podzimní pouť. Padesátku atrakcí 
na dva dny doplnilo ještě staročeské 
posvícení, kino pro děti a v pravém kří-
dle Průmyslového (tehdy Sjezdového) 
paláce trh s levným zbožím organizova-
ný obchodními domy Prior. A aby toho 
k pobavení nebylo málo, na Letenské 
pláni rozbil svůj stan sovětský cirkus 
Moskva. Pražané tak měli větší štěstí 
než Vídeňané, které počasí ve stejné 
době připravilo o vystoupení světo- 
známého cirkusu Sarrasani. Tomu 
vichřice odnesla vrcholek šapitó.

 Přijela pouť a cirkus

 Magion dolétal
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Rodina s dětmi spatřila světla ve tva-
ru trojúhelníku v roce 1976. Úkaz 

plul po obloze nad Rudíkovem na Vy-
sočině. O dva roky později podobný jev 
bezúspěšně pronásledoval vojenský 
letoun z Žatce. Nad západními Čechami 
tak probíhala honička, dokud vetřelce 
nepřestala hra bavit a náhle nezmizel. 
Stejný typ UFO pozorovali lidé v Chebu, 
u Prahy a u Dvora Králové v roce 1992. 
Objekty létaly vždy v noci a bezhlučně, 
přičemž se z jejich přídě linuly záblesky 
podobné těm od fotoaparátu.

Hlášení muže zákona 
V dubnu 2006 ve 2.15 v noci zaparkova-
lo u zahrádkářské kolonie v pražských 
Strašnicích policejní auto. Strážník se 
vydal na pravidelnou obhlídku. Ale nebyl 
sám, kdo ve stejný čas zkoumal terén. 
„Uviděl jsem nad sebou dva tiše plující 
tmavé objekty. Měly totožnou rychlost 
a udržovaly od sebe stejnou vzdálenost. 
Co mě udivilo, bylo, že u každého z nich 
lehce pulzovala tři kulatá, uprostřed 
jakoby půlená světla.“ Obě plavidla 
měla tvar rovnostranného trojúhelníku. 
Neslyšně se nesla vzduchem, dokud se 
neztratila ve tmě za obzorem. Radary 
ale v té době nad Prahou nezachytily nic 
výjimečného.

Další trojúhelníkové UFO bylo pozoro-
váno v březnu 2012 v Karviné. Bylo tma-

vě červené a zdálo se, že se jeho obrysy 
ztrácejí v mlze. Světla na spodní straně 
svítila, ale ne nějak výrazně. Podobný pří-
pad se udál o dva měsíce dříve ve vesnici 
Horní Roveň na Pardubicku. V brzkých 
ranních hodinách zpozoroval řidič osob-
ního auta na horizontu jasně svítící bod, 
který se pohyboval. „Musel jsem se věno-
vat řízení, a tak jsem ho ztratil z dohledu. 
Náhle vpravo ode mě nízko nad domy 
proletěl velký objekt, který měl tvar troj-
úhelníku. Uprostřed vedle sebe svítily dva 

UFO dovede překvapit pokaždé něčím novým. Po tělesech 
ve tvaru překlopené misky, disku, prstene či doutníku se 
na sklonku 20. století objevily černé trojúhelníky. Rozměrné 
objekty s bílými světly v rozích nebo po obvodu děsí 
především obyvatele Belgie. Někdy jen stojí na obloze, jindy 
letí nadzvukovou rychlostí. Opakovaně byly pozorovány 
i v našem vzdušném prostoru.

Záhady na 
dosah ruky 
s Arnoštem Vašíčkem

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ?ČERNÉ TROJÚHELNÍKY 
LETÍCÍ PO OBLOZE 
doprovází mlha i světlo

reflektory. Připadalo mi, že je kolem něj 
mlžný opar. Letěl ode mě ve vzdálenosti 
maximálně 200 metrů.“

Host z jiné dimenze?
Jan Bílý bydlí poblíž Zábřehu na Moravě. 
Jak mi vyprávěl, dne 24. června 2017 asi 
kolem deváté hodiny večer bylo úplně 
jasno, nikde ani mráček. „S manželkou 
jsme na zahradě opékali špekáčky. 
Najednou jsem si všiml, že od severu 
se po obloze blíží velmi jasná oranžová 

Jeden z neznámých létajících 
objektů nad česko-polskou hranicí

Záběr z 50. let 20. století
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vány už před více než sto lety. Ve vesnici 
Velké Kunčice (Kończyce Wielkie) cosi  
21. prosince 1909 krátce po páté hodině 
ráno změnilo tmu v jas jako v poled-
ne za slunného dne. Záře přicházela 
ze severu, ale nedal se určit její zdroj. 
Lidé vybíhali vyděšeně ven, jedna žena 
stála na cestě, jako paralyzovaná zírala 
do světla a nebyla schopná se hnout. 
Obloha se prý otevřela a dolů po  
ohnivém páse sjížděla velká kupa  
světla. Noviny Gwiazdka Cieszyńska  
pak 29. prosince otiskly dopis popisu-
jící onu událost a nepříliš věrohodně 
spekulovaly, že mohlo jít o meteorit či 
zřícený balon.

Co vyfotil turista
A v Polsku ještě zůstaneme. V roce 1958 
přijel Stanisław Kowalczewski na Váno-
ce do Muszyny, města v podhůří Tater 
v těsné blízkosti hranic s Česko- 
slovenskem. Dne 22. prosince okolo 
třetí hodiny odpoledne ho zaujala neob-

vyklá barva jižní strany oblohy. Otevřel 
okno, aby si úkaz vyfotografoval. Jak si 
chystal kameru, mrak nad horou náhle 
zežloutl. Pak z něj začala prosvítat 
oranžová. Domníval se, že to způsobuje 
slunce. Teprve poté, co snímek vyvolal, 
uviděl něco úžasného: nahoře plul ob-
jekt ve tvaru létajícího talíře s kopulí.

Záběr létajícího talíře se objevil 
v denním tisku. Pro jeho pravost mluví 
dvě okolnosti: jednak v té době nebylo 
možné snímky upravovat pomocí  
Photoshopu a jednak veškerý tisk 
v 50. letech podléhal přísné cenzuře 
a bezpečnostní orgány by asi neumož-
nily zveřejnit čirý výmysl. Vzhledem 
k tomu, že tenkrát nešlo o ojedinělý pří-
pad, existovalo podezření na neznámou 
zbraň nebo špionážní letouny z druhé 
strany železné opony.  ▪

Soutěž o knihu 
Tajemné fenomény  

Odpovězte správně na soutěžní otázku 
a kniha Tajemné fenomény od Arnošta 
Vašíčka může být brzy ve vašich rukách.

Co podle svědků dělaly  
24. června 2017 létající 
trojúhelníky u Zábřehu 
na Moravě? 

A rotovaly 
B vybuchovaly
C pištěly

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 13. října 2021.

?

záře, která byla silnější než slunce. Běžel 
jsem domů pro dalekohled, otevřel 
okno, ale záři už jsem neviděl. Manželka 
na mě křičela a ukazovala rukou, že se 
mám podívat doprava. Tak jsem tam 
dalekohled nasměroval a viděl letící 
černý trojúhelník. Rotoval ve směru 
hodinových ručiček. Sledoval jsem ho, 
dokud se neztratil za horizontem. Asi 
do minuty se na tom samém místě jako 
předtím znovu objevila oranžová záře, 
nějakou dobu svítila, a když se rozplynu-
la, byl opět vidět letící černý trojúhelník. 
Vše jako přes kopírák. Vypadalo to, jako 
by se na obloze otevřela brána do jiné 
dimenze a z ní vyletěly podivné objekty.“

Invaze na Těšínsku 
I když byl výskyt neznámých létajících 
objektů zaznamenán na více místech, 
přesto se zdá, že některé lokality vyhle-
dává UFO častěji. Frekventovanou ob-
lastí je především Těšínsko. Neobvyklé 
úkazy na obloze zde byly poprvé pozoro-

 Trojúhelníková plavidla 

se na obloze poprvé 

objevila na sklonku 20. století



Konečně si můžeme otužovat zdraví a vy-
chutnat si saunování uprostřed přírody 
v nově otevřeném saunovém světě Infi nit Sen 
v Senohrabech u Prahy. 

Na cestě vlakem po Středočeském kraji a v okolí Prahy 
mají zájemci o saunování a wellness novou možnost pro 
relaxaci v moderním centru Infi nit s venkovním saunovým 
světem a zónou s nabídkou masáží a zážitkových balíčků.

V saunovém světě najdete pět saunových místností, 
fi nskou panoramatickou, medovou, bylinkovou, sadovou 
a  ceremoniální saunu. K odpočinku se nabízí prosvětlená 

relaxační místnost  tzv. oranžerie, které dominuje světlík 
a všudypřítomné zavěšené živé rostliny. Můžete zde od-
počívat na houpacích lehátkách či posedět u stolku. Ven-
kovní relaxační zóny vybízí k pozorování dění v  zahradě 
z lehátka, třeba u nedalekého lesa. Občerstvit se můžete 
na fresh baru, kde je každý den připravené čerstvé a leh-
ké občerstvení. Pro ochlazení lze kromě přírodního jezírka 
využít také ochlazovací zóny se sprchami, které jsou vytvo-
řeny v kamenném stylu. 

Saunovou část doplňují dvě masážní místnosti s ši-
rokou nabídkou masáží, procedur a zážitkových balíčků. 
Užijte si začátek saunové sezóny ve zcela novém saunovém 
světě uprostřed přírody Ladova kraje. Zažijete tu nádher-
né výhledy na okolní kopce a lesy, vydechnete, zpomalíte 
a odpočinete si od starostí všedních dní. 

Více o saunovém světě najdete na www.sen.infi nit.cz.

Nový saunový svět najdete v hotelu Sen 
v Senohrabech. Na trase Praha - Benešov. 

Jen 40 minut cesty vlakem z pražského 
hlavního nádraží. 

Jen 30 minut cesty autem od Prahy.

VLAKEM 
DO NOVÉHO 
SAUNOVÉHO SVĚTA
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Začněme hezky od základu, tedy u piva. Nejenže je název pivo 
přímo odvozen od slovesa pít, navíc se jako pivo v praslovanštině 

označovalo všechno, co je určeno k pití. Dnes bychom asi obecně 
řekli pitivo podle vzoru krmivo, což je zase cokoli sloužící ke krme-
ní. V průběhu času se význam piva zúžil na kvašený nápoj ze sladu 
a chmele, tak jak jej známe nyní.

Z čeho vznikla limonáda
Nejen pivem živ je Čech, tak si na chvilku odpočiňme od alkoho-
lu a dejme si limonádu. Pokud v limonádě slyšíte výrazy limon či 
lemon, což v mnoha světových jazycích znamená citron, máte na-
prostou pravdu. Limonáda k nám přišla přes němčinu, ale původně 
pochází z perského jazyka. Pojmenovaná je podle citronu, takže 
řádně bychom jí asi měli říkat citronáda. Ze stejného směru vane vítr 
i u oranžády. Ta je také perského původu, připutovala k nám přes 
němčinu či francouzštinu a nazvaná je podle pomeranče.

Ani limonáda, ani oranžáda, natož pivo by neměly tvořit hlavní 
část pitného režimu. Tou by teoreticky měla být voda, ale třeba 
takoví Rusové si to vyřešili po svém. Tradiční ruská lihovina vodka 
není totiž nic jiného než zdrobnělina slova voda. Obyčejná voda se 
v alkohol proměňuje nejen v ruštině, ale i ve skotské gaelštině. Spo-
jení uisge beatha v tomto jazyce doslova přeložíme jako voda života. 
Ačkoli to tak na první pohled nevypadá, zkrácením a zkomolením 

tohoto sousloví vzniklo slovo whisky, které se jako název věhlasné-
ho skotského destilátu ujalo i v češtině.

Droga jako všelék
Pozoruhodný příběh má i grog. V původním slova smyslu to byl 
jednoduše rum ředěný vodou. Jako vůbec první začali grog ve vel-
kém konzumovat britští námořníci v roce 1740. Právě tehdy nařídil 
admirál Edward Vernon, aby se mužstvu do přídělů rumu přidávala 
voda. Toto opatření zmírnilo disciplinární problémy s opilostí na pra-
covišti, ale námořníky příliš nenadchlo. Ředěnému rumu začali 
zlomyslně říkat grog, a to podle admirálovy přezdívky Old Grog, 
kterou si vysloužil nošením svého oblíbeného pláště z těžké hrubé 
látky zvané grogrén.

Překvapivá je historie kolových nápojů. Za prvotní recepturou 
nápoje Coca-Cola stál veterán z války Severu proti Jihu a vystudova-
ný lékárník John Pemberton. Ten namíchal koktejl obsahující mimo 
jiné výtažky z koky a koly. Koka, anglicky coca, je jihoamerický keř, 
z jehož listů se získává kokain. Kola, anglicky cola, je zase africký 
tropický strom, jehož plody obsahují kofein. Původní Coca-Cola 
tedy byla stimulující mix kokainu a kofeinu a zprvu se propagovala 
jako zdravotní nápoj a všelék. Současné složení Coca-Coly podléhá 
obchodnímu tajemství, ale můžeme si být jistí, že kokain obsahuje 
už jen v názvu.  ▪

Vodu pijeme na žízeň, limonádu na chuť – a pivo vždycky. Však máme nejvyšší spotřebu tohoto 
pěnivého moku na hlavu na celém světě. V jednom z předchozích dílů jsme si vyprávěli příběh 
kávy a čaje, tak se teď podívejme na dno sklenice s dalšími nápoji.

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Příběhy nápojů: 
od piva přes kolu až ke grogu
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Rok od smrti Karla Gotta to mělo být 
jedno z velkých rozloučení. Koronavirus 
a zavřená kina byly proti. A tak se oslava 
fenoménu domácí pop-music odehraje až 
nyní, kdy si od jeho úmrtí připomínáme 
roky dva. Dokumentaristka Olga Malířová 
Špátová měla to štěstí, že mohla celý rok 
zpěváka zpovídat, mimoto se dostala 
k unikátním archivním záběrům a natáčet 
směla kdekoli – v zákulisí po koncertě, 
na chalupě během Vánoc nebo v nemocni-
ci, kde se Gott s manželkou Ivanou dozví-
dají fatální verdikt o průběhu jeho nemoci.

JIŘÍ SUCHÝ 

Objektivem  
českých fotografů
Jiří Suchý je zjev, který se často nevidí. 
A protože v říjnu tento divadelník, hudeb-
ník, textař, zpěvák, filmař, grafik a muž 
několika dalších 
profesí slaví krás-
né 90. narozeniny, 
je mu věnována 
výstava fotografií 
a plakátů na zám-
ku v Roztokách. 
Představuje ho 
jako stále velmi 
vitální a čino- 
rodou osobnost. 
Mapuje nejen jeho 
profesní dráhu ka-
baretiéra, ale díky 
souboru soukromých snímků z rodinného 
archivu umožňuje aspoň částečně nahléd-
nout do jeho dětství a osobního života. 

KAREL

 Film měsíce

 Výstava

Mazel a tajemství lesa
Režisér Modrého tygra natočil další rodinný 
film. Martin je prostě Mazel. Městský kluk 
s vymazlenou patkou je pořád na telefonu, 
příroda a les jsou podle něj jenom otrava. V létě 
ale musí na tábor pod vrchem Královka, kde se 
spí na louce ve stanech, ráno probíhá rozcvič-
ka, potok slouží jako koupelna a telefony jsou 

zakázané. Všichni tu tři týdny žijí 
jako divoši a přitom odhalí tajem-
ství lesů, kde se skrývají kouzelné 
bytosti – travní mužíci, létající 
čarodějnice ostružníková, rodiny 
bojovných šišek i obživlé stromy. 
Jenže ty se teď ocitají v ohrožení 
kvůli plánu těžit zde lithium. 
Potom by ale jejich divočina zmi-
zela navždy… Film je od 11. října 
dostupný online na iTunes,  
v O2 Videotéce, na DAfilms,  
Aerovodu, Slovak Telekomu 
a na dalších platformách. 

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta

OTEVŘENO 
DO 23. LEDNA 

2022

STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY 

D
 Film na doma

 Divadlo

ČR, SR, NĚMECKO, 2021, 82 MIN. 

RODINNÝ / REŽIE – PETR OUKROPEC

HRAJÍ – KRISTÝNA BOKOVÁ, ESTER GEISLEROVÁ, 

VASIL FRIDRICH, SEBASTIAN PÖTHE, 

JOSEFÍNA KRYCNEROVÁ, TOBIÁŠ RÍMSKÝ A DALŠÍ

LOV NA LOSA
Lov na losa je černá komedie jednoho z nej-
známějších současných polských dramatiků 
Michała Walczaka, jež se stala hitem nejen 
polských, ale i evropských scén. Navenek banální 
příběh snoubenců Elišky a Kamila, kteří plánují 
svatbu, se během příprav změní na smršť bizarních 
a absurdních situací, díky nimž příběh nečekaně 
nabere na obrátkách. Představení, jehož režie se ujal 
umělecký ředitel Wrocławského Teatru Lalek Jakub 
Krofta, zamíří po pražské premiéře do divadel 
po celé republice.

ČR, 2020, 133 MIN. 

REŽIE – OLGA MALÍŘOVÁ ŠPÁTOVÁ

HRAJÍ – KAREL GOTT, IVANA GOTTOVÁ, 

LADISLAV ŠTAIDL, MARTA KUBIŠOVÁ 

A DALŠÍ

PREMIÉRA 
11. ŘÍJNA

DIVADLO PALACE, PRAHA / REŽIE – JAKUB KROFTA

HRAJÍ – MAREK DANIEL, JOSEF POLÁŠEK, PETRA HORVÁTHOVÁ, 

JANA POLÁŠKOVÁ A LADISLAV HAMPL 

V KINECH 
OD 

7. ŘÍJNA

Střepy posledního roku autorka mimo 
jiné prokládá výlety do minulosti či 
upřímným Gottovým vyznáním z kama-
rádství k Jiřímu Štaidlovi, při němž začíná 
do dokumentu pronikat dojetí, které 
přes setkání s Martou Kubišovou později 
vrcholí neúprosným koncem, jenž vytrhne 
zpěváka z rodinného středu. Jde o velkou 
intimní zpověď o pohasínání hvězdy, která 
je vhledem do jejího soukromí unikátní 
a mimořádná.

INZERCE
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S Dýchej, jak se album 
jmenuje, to nebylo 

jednoduché. David Stypka, 
kterého většina zná jako 
parťáka Ewy Farné v duetu 
Dobré ráno, milá, letos 
v lednu v jedenačtyřiceti le-
tech zemřel po vleklém boji 
s rakovinou a komplikacích 
způsobených koronavirem. 
Jedenáct písniček měli s ka-
pelou hotových, možná ne 
vždy nazpívaných v ideál- 
ním studiovém prostředí, 
avšak nešlo o žádná torza, 
jejichž vydání by obhajova-
la jen tryzna nad zmaře-
ným mladým osudem. 

Naopak. Dýchej je zatím 
nejzajímavější deska, která 
letos vyšla.

Stypka potvrzuje, že 
je mistr slova a vypravěč 
příběhů, které v písních 
svým tradičně přiroze-
ným podáním a s velkou 
dávkou poetiky vypráví. 
Jeho písně fungují na první 
i mnohonásobný poslech. 
Stypka hýří náladami, 
propracovaným hudebním 
doprovodem, emocemi 
od naštvanosti a smut-
ku po radost a naději. 
Ve všech polohách je věro-
hodný a přirozený.

Těžko vyjmenovávat  
vrcholy desky, když tak skvě-
le funguje jako celek. Píseň 
Farmářům, éterový hit alba, 
působí od prvních tónů piana 
jako droga a svou uvolněnou, 
létem provoněnou atmo-
sférou v posluchači vyvolá 
bouři vlastních vzpomínek. 
Tady, ale i v Růži, Pištorovi 
a dalších je patrná Stypkova 
přilnavost k omamnému svě-
tu venkova, kde čas neplyne 
tak zběsile a člověk může 
přemýšlet o duši, o sobě, 
o životě, o jeho konci. Kdo 
tuhle desku uslyší, zůstane 
mu nadlouho v srdci.

HALYWŮD 
KRYŠTOF
Singl Halywůd předznamenal 
novou desku kapely Kryštof. Kromě 
z éteru znějící titulní skladby, která 
dala název i celému albu, kapela 
nabídne známé songy jako Hvěz-
dáři, Milan Baroš, Hned teď (Pojď 
být světlometem) nebo Vánoční 
s Karlem Gottem. Doplní je šest 
nových písní. Kapela se na desce 
rozhodla přiblížit zvuku 80. let, 
ostatně právě taková je i titulní pí-
seň. „Americký Halywůd je o snech. 
Ten ostravský o těch, které se 
možná nikdy nesplní, ale je důležité 
je mít. A můžete snít klidně i o tom, 
že jednou budete třeba jako Breďák 
Pitt,“ říká Richard Krajčo.

LIŠČÍ OČI
PETRA HŮLOVÁ

Petra Hůlová patří mezi spisovatele, jejichž 
každá nová kniha vzbuzuje očekávání. Liščí 

oči jsou její první román pro mládež, který 
kombinuje dobrodružství s alternativní 

historií. Třináctiletá dvojčata Edu a Zuzku v ní 
naláká liška, která se zničehonic objeví u nich 

v koupelně, do tunelu vedoucího do jiné 
doby. Je 22. srpna 1968, kolem nich duní 

ruské tanky, ale oni dva jsou ve dne naštěstí 
neviditelní. Možná že půjde zachránit jejich 

dědu, který právě padl na barikádě. A možná 
že přitom změní i celou historii naší země.

INDUSTRIE
Dokumentární cyklus  
vypráví neznámý příběh 
průmyslových dějin  
českých zemí od prvních 
manufaktur 18. století až 
po robotizované továrny  
21. století. Na osudech 
továren z různých průmyslo-
vých odvětví a s pomocí více 

než čtyř desítek předních historiků ukazuje, jak sociální fenomény, poli-
tické ideologie a nové technologie ovlivňovaly vývoj českého průmyslu. 
Zachycuje počátky kapitalismu, příčiny komunistického ekonomického 
krachu i problémy po roce 1989.

Vyšla deska, která podtrhuje výjimečný talent muzikanta 
a zpěváka Davida Stypky a zároveň vzbuzuje obrovskou lítost 
nad tím, že už žádnou další nevytvoří.

 Kniha

STYPKU OSLAVUJE 
OPOJNÁ DESKA

100 %

kultura l zábava

C

 TV tip

ČT2 / KAŽDOU STŘEDU / 22:00

 CD
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zábava l kultura

Tihle dva platí za nej-
lepší hráče současné-

ho světa, a jejich rychle 
po sobě následující trans-
fery nenechaly chladnými 
miliony fanoušků, celebrit 
či sportovců. Už Messi 
míchal statistikami sociál-
ních sítí, ovšem pak přišla 
informace, že se Ronaldo 
vrací do anglického klubu 
Manchester United. Jeho 
oficiální web se čtyři mi-
nuty poté zhroutil na dvě 
a půl hodiny.

Portugalskému repre-
zentantovi pak stačilo 
padesát minut na to, aby 
dostal stejný počet lajků 
jako Messi, a po dvou hodi-
nách už měl 1,2 milionu sr-
díček, díky čemuž příspěvek 
odborníci na sociální sítě 
označují jako nejlajkovaněj-
ší zprávu v historii sportu. 

„Nemyslel jsem si, že 
něco může zastínit pře-
stup Messiho do PSG, ale 
Ronaldo do United, když 
se po celou dobu mluvilo 

o City? Úžasné! Fantastic-
ké přestupní okno,“ roz-
plývala se bývalá hvězda 
ostrovního fotbalu na  
Twitteru s poukazem 
na to, že první zprávy 
hovořily o tom, že Ronaldo 
zamíří do konkurenčního 
klubu. Vtipný koment 
k tomu připojil Srb Nemanja 
Matić, který už čtyři roky 
za United hraje. Příbuzným 
a přátelům oznámil, že 
prosby o Ronaldův dres 
nebude brát v potaz.

Soutěž o knihu 
Šaty pro královnu
Vyhrajte strhující příběh Jennifer Robsonové, 
v němž jsou nejprve dvě kamarádky poctěny 
nabídkou, aby se podílely na tvorbě svatebních 
šatů pro britskou princeznu Alžbětu. O mnoho 
let později dívka Heather zkoumá, jak se její 
nemluvná babička dostala k výšivkám, které 
jsou tak podobné motivům na oněch šatech.

Kolikáté narozeniny slaví letos 
v říjnu Jiří Suchý?

A osmdesáté
B devadesáté
C devadesáté páté

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 13. října 2021.

Slovy „Ach, to byla veselka!!!“ 
oznámila svým příznivcům 
herečka a zpěvačka Berenika 
Kohoutová, že se podruhé 
vdala.

To bylo ale drama. Tedy alespoň ve světě fotbalu. Když už 
to vypadalo, že všichni v rámci letošního přestupového 
okna budou řešit příchod Lionela Messiho do Paříže, přišla 
bomba jménem Ronaldo!

RONALDO 
vyhrává i na sítích

 To nej z Instagramu

Cose děje

S Belmondem se 
loučila citátem
Sociální sítě po ozná-
mení jeho smrti 
zaplavily fotografie 
Jeana-Paula Belmon-
da. Jako první se den 
poté ozvala jeho 
starší dcera Florence. 
Na tatínka zavzpomí-
nala citátem spiso-
vatele Victora Huga: 
„Už nejsi tam, kde jsi 
byl, ale jsi všude tam, 
kde jsem já,“ napsala 
jedenašedesátiletá 
Florence.

Lákají na pizzu s prasečí krví
Prasečí krev, lepkavá rýže a konzervovaná 
vejce. Tohle vše má pizza zařazená do na-
bídky tchajwanské pobočky fast foodu Pizza 

Hut. Firma překvapivé 
ingredience zvolila 
na základě průzkumu 
na sociálních sítích. 
Zdejší zákazníci evi-
dentně oceňují nejen 
chutě, ale i senzaci. 
Kdo si takovou pizzu 
objedná a vyfotí se s ní 
třeba na Instagram, 
za nudného jistě ozna-
čován nebude.

?
Madelene 
Wrightová 
platí 
za nejkrásnější 
fotbalistku 
na světě. 
Fanouškům 
poslala sérii 
opravdu 
žhavých fotek 
ze své řecké 
dovolené.

Vášnivá kuchařka 
a majitelka restaurace 
v australském Perthu 
Melissa Palinkasová 
se pochlubila obřím 
citronovým hybridem 
vážícím 2,6 kg, který 
dostala od farmářů ze 
Západní Austrálie.
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Do Bohemírovy kanceláře bez zakle-
pání vtrhl náměstek a s tragickým 

výrazem ve tváři zařval: „Stala se vražda 
v kupé!“ To nadnádražního inspektora 
trochu vyděsilo. Nebyl zvyklý, že na něj 
někdo křičí. Na druhou stranu to koneč-
ně vypadalo na první velký případ!

Na nástupišti u posledního vozu 
soupravy expresu, který na hlavním 
nádraží ukončil jízdu, stála vystrašená 
průvodčí a postarší muž, který nervózně 
pokuřoval. Průvodčí ukázala směrem 
do vozu a Bohemír šel ohledat místo 
činu. V jednom z prostředních kupé ležel 
zhroucený muž bez známek života. 
Inspektor se raději přesvědčil, že oběť 
nedýchá. Prohlédl tašku s doklady, ale 
nic zvláštního neobjevil. Zaujaly ho 
však rozbité hodinky řízené radiovým 
signálem na ruce oběti. Ukazovaly čas 
14.29. „To mohl být okamžik, kdy se 
stala vražda,“ pomyslel si Bohemír.

Jak se ukázalo, oběť a svého nadříze-
ného v jedné osobě – šéfa velké strojní 
společnosti – objevil onen postarší 
kouřící muž, inženýr Mašek. Měl prý se 
svým šéfem dohodnuto, že přistoupí  

ve stanici Předměstí a vyslechne si 
závěry ze služební cesty, kterou jeho šéf 
absolvoval s Jirkou Plachetkou. Ten měl 
naopak na Předměstí vystupovat, neboť 
tam bydlel. Šlo o jejich dlouholetého 
dodavatele, jenž měl ale poslední dobou 
velké problémy s plněním termínů. Maš-
kovu šéfovi došla trpělivost a během jejich 
služební cesty s ním chtěl buď domluvit 
výrazné slevy, nebo ukončit spolupráci. 

Průvodčí v zásadě potvrdila slova 
inženýra Maška. Expres zastavil na Před-
městí přesně ve 14.30, z posledního vozu  
vystupoval jediný člověk (Plachetka),  
naopak další cestující (Mašek)  
do něj nastoupil. Už po několika vte-
řinách se vlak znovu rozjel a netrvalo 
dlouho a průvodčí při kontrole narazila 
na inženýra Maška, jak klečí v kupé 
nad nehybným tělem svého šéfa. Když 
spatřil její úlek, vyjel na ni: „Co koukáte, 
volejte policii, stala se vražda!“ Za pár 
minut vlak dorazil na hlavní nádraží.

Bohemír přemýšlel. Čas na rozbi-
tých hodinkách jasně potvrzoval, že se 
vražda udála ještě před příjezdem vlaku 
na Předměstí. Samozřejmě beze svědků. 

Nechal si proto předvést Jirku Plachet-
ku, hlavního podezřelého z vraždy svého 
odběratele. Motiv měl jasný: nechtěl 
přijít o živnost.

Plachetku předvedli v poutech do kan-
celáře nadnádražního inspektora, ale 
hlavní podezřelý při dlouhém výslechu 
tvrdil stále dokola: „Já to neudělal, dyk 
byl živej, ještě když jsem vystupoval!“ 
Důkaz v podobě času na hodinkách hrál 
však proti němu stejně jako jasný motiv. 
Hrozila mu vazba a soud. Bohemír si 
však v kupé všiml ještě jednoho detailu, 
který stejně jako jiné okolnosti nechal 
důkladně prověřit. Nechtěl totiž dělat 
ukvapené závěry.

Případy inspektora 
Bohemíra

HODINKY

Co tak upoutalo 
Bohemíra, že si 
nechal všechny 
důkazy řádně 
prověřit? 
Zkuste případ vyřešit 
sami za pomoci dedukce 
a zapojte i svou fantazii.

?

Bohemíra zarazilo, že bylo rezervováno celé kupé, zatímco podle výpovědí v něm jel pouze šéf s Plachetkou a následně Maškem. Soudní pitva potvrdila násilnou smrt a v laboratoři zjis-
tili, že hodinky oběti, řízené radiovým signálem, se vlivem slabé baterie zpozdily zhruba o dvě minuty, takže vražda se stala až ve 14.31. To už ale Plachetka vlak opustil. Inženýr Mašek 
pod tíhou tohoto důkazu přiznal, že když v práci na stole uviděl dvě místenky, sám si pak zarezervoval zbytek míst, aby měl jistotu, že bude v kupé se šéfem sám. Svého nadřízeného  
zneškodnil zápasnickým chvatem. Jeho motivem byla celoživotní závist a narůstající touha nahradit ho ve vedoucí funkci.

Fejeton

Řešení:

T e x t :  Z d e n ě k  S t o n
I l u s t r a c e :  D i g i s h o c k
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Bistrofood
meníčkožebírkové

ŠŤAVNATÁ ŽEBÍRKA
VEPŘOVÁ ČI HOVĚZÍ
připravená na asijský i český způsob

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

Žebírka jsou oblíbená 
pro svou cenu 
a výraznou chuť, 
jen je třeba jim při 
pečení dopřát dost času.

Z čeho je  
nejlepší vývar?
Z HOVĚZÍCH ŽEBÍREK
Žebra, ať už vepřová, hovězí, 
nebo telecí, provází poměrně 
špatná pověst týkající se 
komplikované přípravy. Není 
to tak úplně pravda, jediné, 
co potřebujete, je trpělivost. 
A pokud to za vás neudělal 
řezník, je dobré odstranit 
blánu na spodní straně 
žeber. Žebra se vyplatí před 
samotnou tepelnou úpravou 
minimálně na pár hodin, 
ideálně na den až dva, nechat 
v lednici marinovat. Následně 
se pečou několik hodin při 
velmi nízké teplotě. Zní to 
možná komplikovaně, ale ani 
u marinování, ani u pečení 
nemusíte stát. Přístroje 
pracují za vás.

Žebra můžete i předsmažit 
nebo grilovat. V našich 
končinách se ujal zvyk maso 
nejprve vařit, aby změklo. 
Gurmáni však tvrdí, že to 
žebrům příliš neprospívá, 
to už je lepší udělat z nich 
rovnou vývar. Ten hovězí má 
výraznější chuť. Stejně tak 
platí, že hovězím žebrům 
je třeba při pečení věnovat 
trochu více času a pozornosti.Hovězí žebírka v asijském stylu

NA 1 KG MASA S KOSTÍ
MARINOVÁNÍ: 1–2 DNY   PEČENÍ: 4 HODINY   FINALIZACE: 20–30 MINUT
I  hovězí žebra  I  0,5 lžičky uzené papriky, sušeného česneku a zázvoru  I  špetka kajenského pepře (dle vlastního úsudku) 
I  1 lžička soli  I  2 lžíce třtinového cukru  I  1 lžíce sójové omáčky  I  1 lžíce rýžového octa

Snad proto, že naši prapředci byli lovci, tolik milujeme ten pocit, 
když se můžeme zakousnout do pořádné pečínky a řádně ji 
obrat od kosti. Etiketa navíc umožňuje konzumovat žebra bez 
příboru a při pojídání se hezky umatlat. K tomu už se hodí jen role 
ubrousků a pár korbelů piva na slehnutí. Oblíbenou hospodskou 
pochoutku lze ale poměrně snadno připravit i doma.

1  Hovězí žebra omyjte a osušte. Připrave-
nou směs suchého koření (sušený česnek 

a zázvor, uzená paprika, kajenský pepř), soli 
a třtinového cukru smíchejte se sójovou 
omáčkou, zakápněte rýžovým octem a pečlivě 
vetřete do masa.

2 Maso nechte marinovat minimálně přes 
noc, ideálně den až dva. Sůl má konzervač-

ní účinek. 

3  Zapněte troubu na velmi nízkou teplotu 
(100–120 stupňů) a maso na otevřeném 

plechu nebo grilovací mřížce nechte zhruba 
jednu hodinu vysušit (vyudit).

4 Vložte žebra do pečicí nádoby a přikryjte  
je alobalem. Teplotu zvyšte na  

120–140 stupňů a pomalu pečte tři hodiny.

5 Nakonec odstraňte alobal a pečte ma-
sitou stranou nahoru při vysoké teplotě 

na horním grilu asi 20–30 minut, dokud povrch 
nezkaramelizuje.
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Maso by mělo 
po upečení doslova 
odpadávat od kosti 
a přitom si zachovat 
strukturu a šťavnatost.

Vepřová žebírka dušená na pivě
NA 1 KG MASA S KOSTÍ
MARINOVÁNÍ: 2 HODINY – 1 DEN   PEČENÍ: 3–4 HODINY  FINALIZACE: 15–20 MINUT
I  vepřová žebra  I  1 lžíce francouzské hořčice  I  1 lžička worcesterské omáčky  I  2 lžíce medu  I  drcený kmín, tymián, černý pepř  
I  1 lžička soli  I  2 cibule  I  5 stroužků česneku  I  150 ml piva

1 Vepřová žebra omyjte a osušte. Připrav-
te si marinádu z francouzské hořčice, 

worcesterské omáčky, medu a soli. Okořeň-
te drceným kmínem, pepřem a tymiánem. 
Maso potřete marinádou a nechte odležet 
několik hodin, ideálně přes noc.

2Nakrájejte cibuli na proužky a česnek 
nasekejte na menší kousky.

3 Do pekáče vložte cibuli s česnekem, 
marinovaná vepřová žebra a podlijte 

zhruba 150 ml svého oblíbeného piva.  
Pečlivě zakryjte alobalem a nechte dusit  
v troubě zhruba 3–4 hodiny při nízké teplo-
tě 120–140 stupňů.

4Výpek i s cibulí a česnekem nakonec 
slijte do rendlíku a nechte vyvařit na po-

lovinu původního objemu.

5Žebírka můžete medovým výpekem 
potřít a nechat ještě 10–20 minut za-

pékat pod horním grilem nebo jím můžete 
maso pouze přelít, aby dostalo tu správnou 
šťávu.

6 K vepřovým žebrům se hodí celá řada 
omáček. Američané třeba nedají dopus-

tit na BBQ omáčku.
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(ZASTAR.)

SPZ
TACHOVA

KAMPAK

KOČKOVITÁ
ŠELMA

BÁJNÝ
KONTINENT

NAUKA

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

PASTÝŘSKÁ
PÍŠŤALA

LISTNATÝ
STROM

MŘÍŽKA

SPOJOVNÍKY
(LINGV.)

OBVAZOVÉ
POTŘEBY

ŠUMAVSKÉ
JEZERO

STRMÝ 
KOPEC (ZAST.)

BŮŽEK
LÁSKY

ANGLICKY
OŘECH

SILNÝ HLAS
(SLOV.)

STAVEBNÍ
IZOLAČNÍ
LEPENKA

JEHLIČNAN

Mohamed (571–632),
náboženský vůdce a poslední prorok islámu:

Neříkej mi, jaké vzdělání máš. (Dokončení v tajence.)

Citát z minulého čísla: 
Když se chystáte na cestu, připravte si všechno potřebné šatstvo a peníze. S sebou pak vezměte polovinu šatstva a dvakrát více peněz.

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o knihu Můj africký příběh
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a tři z vás získají podepsanou 
knihu Můj africký příběh od Hany Hindrákové. Autorka v ní vtipným 
způsobem popisuje své opakované putování po černém kontinentě včetně 
situací, kdy jí šlo v Keni o život. Prozrazuje i pozadí vzniku svých románů.

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 13. října 2021.

?
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Soutěž pro 
chytré hlavy

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

Soutěžit  
můžete na 
www.cdprovas.cz

Na webových stránkách  
vyplňte příslušný formulář  
a své odpovědi zadávejte 
do 13. října 2021. 
Nezapomeňte uvést svůj 
e-mailový kontakt nebo  
zpětnou adresu. Jednoho 
výherce odměníme 
Kilometrickou bankou  
ČD – poukazem na volné 
cestování vlaky ČD v hodnotě 
2 200 Kč. Další tři z vás obdrží 
poukázky do obchodní sítě 
PONT v hodnotě 1 000 Kč. 

Správné odpovědi 
z minulého čísla:
1 – Miss mléko
2 – v roce 1898
3 – na zříceninu hradu Okoř
4 – dlouhověkost a šťastný život
5 – pršelo

1  Který žánr nejvíce baví  
 scenáristu Petra Kolečka?

 A historické drama
 B sci-fi

 C komedie

2 Co se nachází v horní  
 části Nové radnice  

 v Ostravě?

 A vyhlídková terasa
 B tajná komnata primátora
 C modelové nádraží

3 Kolik cestujících  
 přepravily vlaky TGV  

 za 40 let?

 A přes 2,5 miliardy
 B přes 4 miliardy
 C přes 6,5 miliardy

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

Soutěž o knihu  
Záhady na dosah ruky
Jaký předmět připomínal kus 
ledu, který spadl 10. června 
1817 u obce Hořátev?
B stůl

4 Co najdete na nádraží  
 Lindau-Insel?

 A český konzulát
 B jazykovou školu

 C loutkové divadlo

5 O kolik zdražil litr benzinu  
 v říjnu 1981?

 A o korunu
 B o korunu padesát 
 C o 50 %

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Soutěž o knihu  
Královražda na Křivoklátě
Kde si užívá odpočinek  
James Bond na začátku  
filmu Není čas zemřít?
C na Jamajce

Soutěž o vstupenku 
na Svět pohádek
Tajenka zní: S sebou 
pak vezměte polovinu 
šatstva a dvakrát  
více peněz.
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