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Ve vlaku jsem strávil 
skoro půlku života

DALIBOR 
GONDÍK

MODERÁTOR A HEREC 

Cestování po Jeseníkách 
Moderní vozidla míří do provozu 
Mýty a fakta o vysokorychlostních tratích



LUŽNÁ U RAKOVNÍKA

NEJVĚTŠÍ ŽELEZNIČNÍ EXPOZICE V ČR

Výlety 
za historií železnice

Sezona 2021Navštivte ČD Muzeum  
Lužná u Rakovníka a zažijte  
na vlastní kůži jedinečnou 
atmosféru nostalgické  
kolejové dopravy.

Na co se můžete těšit

• přes 50 exponátů vozidel
• motorové lokomotivy a vozy
• parní lokomotivy různých řad
• historické osobní i nákladní vozy
• služební vozy a restaurační vůz
• modelové kolejiště
• expozice zabezpečovací  
  a sdělovací techniky
• úzkokolejná dráha o rozchodu 800 mm,  
  která včetně vozidel pochází z podnikové  
  dopravy kladenských hutí POLDI,   
  probíhají na ní vyhlídkové jízdy

TIP  Prohlídky jsou možné i s průvodcem,  
  odborníkem na železnici a historii 

www.cdnostalgie.cz

OTEVÍRACÍ DOBA  

Doporučujeme si před plánovanou návštěvou muzea  
ověřit aktuální situaci.

DALŠÍ INFORMACE

Skupinové návštěvy mimo otevírací dobu po předchozí domluvě  
na tel. 313 537 700 nebo na e-mailu CDmuzeum@cd.cz

CDPV_Muzeum_Luzna_2021_215x270_v03.indd   1 19/05/2021   13:12
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Vážení čtenáři, milí spolucestující,
železnice je velmi emotivní obor. Proč si to myslím? Není to poznání posledních dnů, jsem o tom 
přesvědčen už řadu let, ale v posledních týdnech jsem zažil několik událostí, které mne v tomto 
názoru utvrdily. Na konci června proběhlo finále soutěže o nejlepší firemní periodikum, ve které 
se už několik let umisťuje vysoko náš sesterský (nebo bratrský?) časopis Železničář. Nejinak tomu 
bylo i v letošním ročníku, a když jsem se ptal porotců, co je na časopise o mašinkách tolik baví, 

odpověděli, že právě 
ty mašinky. Nutno 
podotknout, že ani 
jeden z nich neměl 
s železnicí profesně nikdy 
nic společného, přesto 
vlaky vnímají jako posly 
příjemných emocí.
Zhruba ve stejnou dobu 
jsme na našem redakčním 
kanále YouTube uveřejnili upoutávku na film, který dokončujeme. Věnuje se 
fenoménu parní lokomotivy jakožto vynálezu, který změnil svět, rozpohyboval 
lidstvo a dodnes je považován za vrchol epochy objevů a poznání. Ozvali se 

nám organizátoři nejmenovaného filmového festivalu s tím, že by film 
rádi zařadili do programu, protože tak pozitivní mrazení v zádech jim 
v přehlídce chybí.
A nakonec jsem si 
přečetl rozhovor 
s osobností 
tohoto čísla. 
Dalibor Gondík, ač 

neželezničář, má 
v žilách modrou 
krev po tatínkovi 

a vůbec se za to 
nestydí. Naopak. Koleje 

vyhledává a považuje je za součást sebe. Jeho vyprávění o vztahu k železnici 
má skoro poetický nádech. Železnici můžeme vnímat jako dopravní 
prostředek nebo jako životní styl. Já jsem si vybral druhou možnost a ani 
jeden den jsem za 25 let své dosavadní profesní dráhy železničáře nelitoval. 
A jsem na to hrdý.
Ryzí radost z cesty vlakem kamkoli přeje

Václav Rubeš, šéfredaktor
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České dráhy v rámci radikální obnovy vozidlového parku 
průběžně objednávají další moderní vozidla. Z hlediska 
cestujících ale nejde jen o sliby do daleké budoucnosti, 
neboť konkrétní změny se projeví už letos. Nové soupravy 
typu push-pull svezou v příštích měsících cestující 
v Moravskoslezském kraji a ve středních Čechách zase budou 
nasazena nízkopodlažní vozidla RegioSpider.

Odměna za nákup

Na začátku léta si 
vedení Českých drah 

a zástupci Moravskoslez-
ského kraje prohlédli prv-
ní novou soupravu typu 
push-pull ve Zkušebním 
centru VUZ ve Velimi. Brzy 
budou následovat další 
čtyři od konsorcia společ-
ností Škoda Transporta- 
tion a Škoda Vagonka. Jde 
o první vlaky tohoto typu 
na území ČR, v základní 
sestavě budou složené 
z jednoho řídicího a dvou 
vložených vozů. V pro-

vozu je doplní upravená 
lokomotiva řady 750. 
České dráhy se zbrusu 
novými vlaky počítají pro 
trať z Ostravy do Frenštá-
tu pod Radhoštěm. Kon-
trakt na pořízení těchto 
souprav byl uzavřen loni 
v březnu a má hodnotu 
asi jedné miliardy korun.

Cestující ve Středočes-
kém kraji se na přelomu 
srpna a září dočkají 
dalších nízkopodlažních 
vozidel typu RegioSpider, 
která nahradí techno-

logicky zastaralé (byť 
pro řadu železničních 
fanoušků ikonické) vozy 
řady 810. Testovací 
jízdy na trati z Kralup nad 
Vltavou do Loun a Velvar 
čekají celkem čtyři zánov-
ní vozidla. České dráhy 
si loni v prosinci pořídily 
těchto motorových vo-
zidel v Německu celkem 
22, zatím jich dorazilo 
17. Do provozu se nasadí 
také na Ústecku a pravdě-
podobně i v Pardubickém 
kraji.

E-shop ČD

Pokud od 1. srpna do 5. září 2021 
nakoupíte v e-shopu ČD, získáte kupon 
na slevu 20 % na veškeré zboží od spo-
lečnosti TESCOMA. Kupon můžete 
uplatnit jak při nákupu na webových 
stránkách eshop.tescoma.cz, tak 
v prodejních centrech této 
společnosti. Neváhejte 
a pořiďte si chytré 
pomocníky do ku-
chyně a domácnosti 
a zaplaťte u toho 
o pětinu méně! 
Sleva se týká pouze 
nezlevněného sorti-
mentu, nevztahuje se proto 
na akční zboží a dárkové poukazy. 
Slevy nelze kumulovat.

Hodnocení aplikace 
Můj vlak roste
Aplikace Českých drah Můj vlak se 
u cestujících těší vzrůstající oblibě. 
Dokládá to mimo jiné i hodnocení 
uživatelů na platformách Google Play 
a App Store, které se zvýšilo z úrovně 
4,6 na 5. Díky uživatelské přívětivosti 
a užitečným funkcím se také výrazně 
zvyšuje počet stažení. V současnosti 
využívá aplikaci Můj vlak přes  
300 000 unikátních uživatelů  
měsíčně. Aplikace je určena pro chyt-
ré telefony a tablety s operačními sys-
témy Android i iOS. Kromě běžných 
funkcí, jako je hledání spojení nebo 
nákup jízdenek, v ní cestující najdou 
průběžné informace o jízdě vlaku, pře-
stupech ve stanicích nebo o výlukách 
a mimořádnostech na trati.

SLEVA
20 %

Novinky

DALŠÍ MODERNÍ VOZIDLA  
zamíří do provozu  
ještě ve druhém pololetí
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Když za zvířátky do Prahy, 
tak vlakem a se slevou
Chystáte se vlakem na cestu do Prahy a hledáte tip na zábavu pro 
celou rodinu, u které byste mohli něco ušetřit? V tom případě si 
mezi žhavé tipy zařaďte návštěvu zoologické zahrady se slevou  
20 % na vstupné. Stačí, když si u pokladní přepážky na nádraží 
koupíte zpáteční jízdenku VLAK + ZOO PRAHA. Její cena je závislá 
na tarifní vzdálenosti; cílovou stanicí musí být Praha hl. n., Praha-
-Holešovice, Praha-Libeň nebo Praha Masarykovo n. Podmínkou také 
je, že pro cestu zpět si necháte jízdenku na přední straně orazítkovat 
v Informačním centru Zoo Praha u hlavního vchodu.

Čas na vychlazené osvěžení 
s báječnou chutí jablek

K srpnu jednoznačně patří cider. Na trhu jich je spousta. V ná-
dražních prodejnách PONT to go a PONT Market doporučujeme 
vyzkoušet Strongbow ve variantách Gold Apple nebo Dark Fruit. 

Ať už si vybere kterýkoli, chutnat budou oba báječně. Navíc se 
můžete spolehnout na to, že nápoj bude vychlazený na správ-

nou teplotu, a na příjemnou obsluhu. Dejte si cider pro šťastnou 
cestu přes Pohodlné Obchody Na Trase.

Vstupte do světa virtuální zábavy 
s druhou vstupenkou zdarma
Zkoušíte rádi nové věci? Potom vás zveme do jediného čes-
kého zábavního parku s virtuální realitou, který se nachází na 
Václavském náměstí v Praze. VR PLAY PARK nabízí moderní 
prostory, kde si otestujete svůj důvtip, schopnost týmové prá-
ce při řešení hádanek nebo potrénujete mušku při paintballu 
za pořádné dávky adrenalinu. A pokud jste uživatelé věrnost-
ního programu Českých drah, můžete směnit 200 nasbíra-
ných bodů za voucher, na který získáte druhou vstupenku 
zdarma. Více informací na www.vrplaypark.com.

Nadační fond pomohl 
obětem tornáda na Moravě
Z transparentního účtu Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZ-
NICE SRDCEM bylo odesláno celkem 540 000 korun na pomoc 
zaměstnancům Českých drah a společnosti ČD Cargo, které 
postihlo ničivé tornádo na jižní Moravě. Pomoc přišla hned dru-
hý den po řádění pří-
rodního živlu a částka 
byla rozdělena mezi 
16 rodin. Kromě toho 
daly České dráhy při 
odstraňování násled-
ků tornáda k dispozici 
lůžkové a lehátkové 
vozy. Řada dráž-
ních zaměstnanců 
organizovala sbírku 
materiální pomoci 
ve stanicích a pomá-
hala v terénu.

www.ponty.cz

Srpnový tip z pohodlných obchodů na trase
ČAS
NA CIDER
ČAS
NA CIDER
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Rotunda v Chomutově  
skrývá technické poklady

Pokud rádi pátráte po historii naší že-
leznice, vyrazte do Chomutova. V tamní 

rotundě bývalého depa se skrývají učiněné 
poklady! Depozitář železničních sbírek Ná-
rodního technického muzea čítá bezmála 

stovku unikátů – od parní lokomotivy 
vyrobené v roce 1870 až po vozidla nových 

trakcí o celé století mladší. K vidění jsou 
salonní, osobní i motorové vozy, elektrické 
a motorové lokomotivy, historické drezíny, 
ale i vozidla nedávno vyřazená z provozu. 
Až do 5. září je depozitář otevřený každý 

den kromě pondělí od 9 do 17 hodin. 
Z nádraží k němu vede značená cesta 

z Černovické ulice. 

Nejbližší železniční stanice: 
Chomutov
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Prázdniny se přehouply do druhé poloviny, ale to nejlepší můžete mít stále před sebou. 
Využijte čas volna a dovolených pro cestování za zážitky, které pobaví celou rodinu. 
A nezapomeňte u toho ani na aplikaci Českých drah Vlakem na výlet, kde u jednotlivých tipů 
snadno nasbíráte věrnostní body, které pak směníte za zajímavé slevy nebo jízdenky zdarma. 

Vlakem 
navýlet

V Doudlebech mají  
zámek plný poselství

Původně lovecký zámek v Doudlebech 
nad Orlicí si nechal v 16. století postavit 

Mikuláš Bubna z Litic, který se zhlédl v ho-
nosných italských vilách. Pozoruhodností 

zdejších komnat jsou barokní emblémy 
namalované v klenbách tří místností.  

Jde o obrazy doplněné krátkým popiskem 
určené k luštění. Vzkaz zanechal při opra-
vě zámku neznámý dělník, který napsal 

svá slova tak, aby nemohla být spatřena –  
na horní stranu římsy. Jeho poselství  

znělo: 1965, DOBA NEJMIZERNĚJŠÍCH 
PLATŮ A NEKONEČNÉHO ŠPICLOVÁNÍ 
POLICIÍ. Dnes si vzkaz prohlédnete díky 

systému zrcadel i z podlahy sálu.

Nejbližší železniční stanice:  
Doudleby nad Orlicí

Relax plný masáží  
najdete v Senohrabech

Po všech výletech a túrách si zasloužíte 
i trochu toho hýčkání. Doporučujeme 
vám zajet do Senohrab, kde v hotelu 

Sen otevřeli nové wellness Infinit s ven-
kovním saunovým světem a spa zónou 

s nabídkou masáží a zážitkových balíčků. 
V saunovém světě objevíte pět místností – 

finskou panoramatickou, medovou,  
bylinkovou, sadovou a ceremoniální  

saunu. Prosvětlená relaxační místnost,  
tzv. oranžerie, láká k odpočinku na lehát-

kách. Ty najdete i ve venkovní relaxační 
zóně, odkud můžete pozorovat dění 

v zahradě. Po sauně se můžete zchladit 
jak ve sprchách, tak v přírodním jezírku. 

Nejbližší železniční stanice: 
Senohraby

SAUNOVÝ 
SVĚT

Informace 
mohou být neaktuální. 

Dostupnost ověřte 
on-line. 

POZOR!

w w w . c d . c z / v l a k e m n a v y l e t
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V Chebu se vrátíte 
do každodenní normalizace

Rádi vzpomínáte na léta dětství a mládí? 
Tak si udělejte výlet do Chebu, kde najdete 
Retromuseum se stálou expozicí věnova-
nou designu a životnímu stylu 60.–80. let 

v Československu. Prostřednictvím  
dvojice dobových obývacích pokojů 

a kuchyní se aspoň v duchu můžete vrátit 
v čase. Během návštěvy si smíte otevřít 

zásuvky, usadit se do křesla nebo sledovat 
tehdejší televizní program. Příznivce světa 

na kolejích jistě zaujme i tovární model 
dieselové lokomotivy řady 753 (Brejlovec) 

v měřítku 1 : 15 nebo model místního 
vlakového nádraží postaveného  

v tzv. bruselském stylu.

Nejbližší železniční stanice: 
Cheb

Pro elixír nesmrtelnosti  
do Moravské Třebové

Rádi zavítáte do míst, kde můžete alespoň 
na chvíli podlehnout líbivé iluzi, že vám 
v krvi koluje modrá krev? Pak si zajeďte 

do Moravské Třebové prohlédnout místní 
zámek s nejstarší dochovanou renesanční 

památkou na sever od Alp. Objevíte tu 
i alchymistickou laboratoř a středověkou 
mučírnu. V nabídce je hned několik pro-
hlídkových okruhů. Velká část výkladu je 
věnována Ladislavu Velenovi ze Žerotína, 

který v letech 1611–1616 provedl rozsáhlé 
úpravy zámku a obdobně jako císař  

Rudolf II. si hýčkal dvorního alchymistu, 
který vařil elixír nesmrtelnosti. Možná že 

vám ho dají ochutnat. 

Nejbližší železniční stanice: 
Moravská Třebová

Historickou soupravou 
krajem chmelnic po Kolešovce

Letní výlet a jízda vlakem taženým  
parní lokomotivou – to je přece  

kombinace, které se těžko odolává!  
Zvláště když s sebou máte děti.  

Ale i dospělí fanoušci železnice jistě  
ocení, že se až do konce srpna  
mohou každou sobotu svézt  

historickou soupravou po Kolešovce,  
tedy po trase Lužná u Rakovníka –  

Krupá – Kněževes – Kolešovice a zpět.  
Při nostalgické jízdě krajem plným  

chmelnic zažijete opravdovou železniční 
romantiku. V čele vlaku bude parní 

lokomotiva 423.094 nebo 354.7152 
společnosti KHKD (Klub historie kolejové 

dopravy Praha). Uprostřed soupravy  
je k dispozici bufetový vůz s prodejem 

občerstvení. Z Lužné vlak odjíždí  
v 9.52 a 13.52 hodin, kompletní jízdní  

řád najdete na webových stránkách 
www.kolesovka.eu stejně jako  
informace o jízdném. Přeprava  

kočárků a jízdních kol probíhá ve  
služebním voze zdarma, jízdenky 

 je možné zakoupit pouze u průvodčího 
přímo ve vlaku. 

Nejbližší železniční stanice: 
Lužná u Rakovníka
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Dalibor Gondík
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Dokážete si představit, že zamáčknete budík po čtvrté hodině ráno, 
téměř poslepu se oblečete, abyste nevzbudili rodinu, a běžíte přes 
hodinu do práce, kde máte za úkol bavit a zpříjemňovat posluchačům 
ranní vstávání? Dalibor Gondík to tak má každý všední den. A když 
skončí jeho mise za mikrofonem, tedy vysílání Ranní Dvojky, klidně si 
dá ještě desetikilometrovou túru. A nejradši chodí kolem nádražních 
budov. Vždyť je to syn výpravčího.

T e x t :  E v a  F r a ň k o v á 
F o t o :  Č e s k ý  r o z h l a s ,  a r c h i v  D a l i b o r a  G o n d í k a

BĚHÁM PŘES 
NÁDRAŽÍ A PODÉL 
KOLEJIŠTĚ, 
železnici mám v krvi
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Letošní léto trávíte s batohem 
na zádech – tedy alespoň na plaká-
tech k projektu Ranní Dvojka jede 
na výlet. Udělalo vám radost, že se 
můžete zapojit do akce, která  
poukazuje na cestování vlakem?
Ve vlaku jsem strávil skoro půlku 
života! Od dětství, kdy jsem s mamin-
kou chodil do kanceláře na nádraží 
v Sokolově před začátkem vyučování, 
přes pravidelné cesty do Prahy na kon-
zervatoř, kam jsem šest let dojížděl. 
Deset let jsem absolvoval dennodenní 
dojíždění do centra Prahy z Nučic 
krásným Prokopským údolím a i v sou-
časnosti se tam jednou za čas kochám 
výhledy z Pražského Semmeringu. 

Podle čeho jste vybírali místa, 
odkud vás posluchači Dvojky během 
léta uslyší?
Snažili jsme se výběrem pokrýt celé 
Česko a kombinovat velké železniční 
uzly s malebnými místy, která třeba ni-
kdo ani nezná. Snad se nám to povedlo 
a potěšíme a pobavíme posluchače 
napříč celou naší krásnou zemí.

Prý si své běžecké trasy plánujete 
kolem tratí a nádraží… 
No jistě. Když máte kolejiště, budovy ná-
draží, vůni pražců a krásu náspů v krvi, 
automaticky vás to tam táhne. V centru 
Prahy si tak třeba rád připomenu  
neexistující budovu nádraží Těšnov, kte-
rou nechali komunisté necitlivě zbourat. 
A stejně tak si s láskou proběhnu budovu 
Masarykova nádraží, kde mi za stu-
dentských let tolikrát ujel vlak. Nebo se 
podívám na nádherné zhlaví v Bubnech. 
A když jsem na zájezdě, tak si třeba 
v Ústí nad Orlicí sáhnu na cihličky krásné 
nádražní budovy uprostřed koridoru, 
v Plzni si zase vzpomenu na limonádu 
do okýnka přímo z peronu během pře-
přahání v roce 1985 a v Otrokovicích si 
dám v bufetu na peroně rohlík s máslem 
jako od maminky.

Váš tatínek byl výpravčím v Sokolo-
vě. Bral vás často do práce?
K tátovi jsem na železnici chodíval skoro 
každé odpoledne pomáhat s vyprave-
ním vlaků. Jeho maminka taky a táta 
maminky taky  – a mohl bych pokra-
čovat. Bydleli jsme v paneláku plném 
železničářů, jezdili na drážní podnikovou 
chatu. Prostě, celé moje dětství bylo 
o mašinkách, dráze a páře. Pořád jsem 
voněl uhlím!

Celé moje dětství bylo 
o mašinkách, dráze a páře. 
Pořád jsem voněl uhlím!
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Díky sportu a dietě jste před lety 
výrazně zhubl. Prý vůbec nesolíte 
a nesladíte. Opravdu nikdy nemáte 
chuť na kus dortu nebo na bůček?
Vůbec! Je to pryč. Možná také čás- 
tečně proto, že osud mě na počátku  
90. let zavál do cukrářské výroby a tam 
jsem ochutnal od indiánka po punčo-
vý dort snad úplně vše. A desetkrát 
dokola. A dva roky! Takže cukru jsem 
snědl na dva životy dopředu. A co se 
týče masa, běžně ho vařím pro rodinu 
a přátele. Ale chuť? Ta se také vypařila 
a kupodivu mi to vůbec nechybí. Ale 
nejsem žádný hlasatel vegetariánství 
nebo veganství. 

Stále hrajete v Činoherním klubu? 
V jakých inscenacích vás můžou divá-
ci na podzim vidět?
Hrajeme už několikátou sezonu předsta-
vení KATI, které můžu doporučit, možná 
už jen proto, že je to další počin Martina 
McDonagha, kterého považuji za absolut-
ní špičku současného britského divadla. 
Také se těším na listopadovou premiéru 
hry Linda Vista od amerického spisovatele 
a herce Tracyho Lettse. V obou případech 
má režijní vedení Ondřej Sokol. Cítím 
se v Činoherním klubu jako doma. Je to 
dárek, že tam mohu být.

Kolik představení máte běžně do mě-
síce? Večerní hraní a časné vstávání 
do rozhlasu musí být náročné.
To je, a proto jsem hraní musel s ohle-
dem na pracovní závazky v Českém 
rozhlase trochu upravit. Například jsem 
omezil zájezdy. Už to zkrátka není jako 
ve třiceti, nemůžu být všude a všude 
hrát – s kapelou, s divadlem, každý den 
a někdy i třicet představení za měsíc.  
To by dnes bylo peklo.

A co vaše sestra, také jí tak zdravě 
jako vy?
Myslím, že se svým manželem jedou 
na zdravé vlně už dlouho. Jirka (herec Jiří 
Langmajer – pozn. red.) na sobě opravdu 
maká a Aduš ho v tom podporuje. Ona už 
hned po škole chodila do fitka a pracovala 
na svém těle. Je v tom fakt dobrá.

Dlouhá léta jste se sestrou pracovali 
v televizi. Nešli jste si u toho někdy 
na nervy?
Nebyl snad rozhovor, a že jsme jich 
za těch 25 let udělali stovky, aby se nás 
na tohle někdo nezeptal! Opravdu se 
tím s Aduš už bavíme a tečou nám slzy 
smíchy, když se tahle otázka objeví. 
Odpověď ale zní: nikdy jsme si na nervy 
nelezli. Opravdu!

Očima autorky
Dalibor je člověk, ze kterého 
vyzařuje vnitřní klid a spoko-
jenost. Asi za to může jeho 
střídmý, pro někoho možná až 
asketický způsob života. Jí mi-
nimálně a navíc se hodně hýbe. 
A co si budeme povídat, pohyb 
je život. A radost ze života to-
muto moderátorovi rozhodně 
nechybí. Navíc představuje 
pravý opak typického českého 
muže po padesátce – na gauči 
ho s lahví piva a při sledování 
televize neuvidíte. A to se mi 
na něm líbí ze všeho nejvíc!

Z kampaně Českého rozhlasu Sejdeme se na nádraží

S milovaným buellem na okruhu v Mostě
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najít směr, který mi neuškodí  
a nepůsobí problémy. Je to práce  
navíc, někdy nepříjemná, ale o tom je 
snad život sám, ne? Musím na sobě  
neustále makat, vždyť bych jinak 
zlenivěl. Nechci to zlehčovat, ale každý 
má v životě starosti, se kterými musí 
bojovat. Člověk by měl v sobě najít 
pokoru, nepovyšovat se nad ostatní 
a naopak si jich vážit. Přece jen, každý 
z nás je osobnost.

Jak teď funguje vaše hraní s kape-
lou? Je léto, máte hodně venkovních 
vystoupení? Trénoval jste na bicí, 
když jste měli kvůli pandemii přes rok 
pauzu?
Pokud netrénujete, zapomenete. Proto 
mám doma „cvičítko“ a mlátím do toho 
tak dlouho, dokud nepřijde manželka 
a neřekne: „Dost!“ Hráli jsme s bigban-
dem Miroslava Surky v Plzni při Slav-
nostech svobody v květnu – a to byla 
nádhera. Sice šlo pouze o stream, ale 
zato naživo a naplno. Už abychom ale 
zase hráli pro diváky! 

Tatínek vám prý odmala pouštěl  
operu. Nenutil vás do ní někdy?
Ne, to vůbec. Ale díky tomu jsem se 
zamiloval do muziky, začal vnímat 
rytmus, hudební formu, drama, energii, 
oblíbil si dirigování a potom se věno-
val i režii a divadlu. Operu La traviata 
Giuseppe Verdiho mi táta poprvé pustil, 
když mi byly asi tři roky. Pak už jsem ji 
poslouchal sám od sebe. A doteď z opery 
čerpám, z její harmonie, stavby děje 
nebo rytmu. Jako pomůcka při studiu je 
geniální. Zformovala mě podobně jako 
Elvis Presley nebo Benny Goodmann. 
A vyrůstal jsem i na nahrávkách dalších 
mistrů, jako je Suchý, Šlitr, Voskovec, 
Werich, Skupa… 

Už jako student jste vystupoval v Ná-
rodním divadle. Jaké bylo hrát třeba 
vedle Rudolfa Hrušínského? 
To bylo ohromné štěstí. A další příležitost 
vidět ty nejlepší, stát vedle nich na jevišti 
a poslouchat po představení v klubu 
historky, vzpomínky a dojmy z právě ode-
hraných kusů. Připadal jsem si jak ve snu. 
Bylo mi patnáct let a oni mi odpověděli 
na pozdrav! Pan Kemr nebo pan Němec! 
Klukovi ze Sokolova, který chtěl být ma-
šinfíra a na poslední chvíli si to rozmyslel. 
A potom jsem v právě otevřeném zre-
konstruovaném Národním divadle mohl 
tátovi ukazovat šatny, jeviště, provaziště, 
orchestřiště, rekvizitárnu – a přitom jsem 
se tam tak trochu cítil jako doma. To byla 
nádherná doba.

V pořadu České televize S karavanem 
po Slovensku jste mě ohromně bavil. 
Působil jste, že si toulky na čtyřech 
kolech skutečně užíváte. Dokázal 
byste si dovolenou v karavanu před-
stavit i soukromě?
Nejenže dokázal představit, ale my jsme 
ji už s manželkou od té doby dvakrát ab-
solvovali. Je to trochu jiný svět než třeba 
dovolená u moře v hotelu, ale měli jsme 
pocit svobody a radosti z možnosti, že 
si můžeme dělat, co chceme. Myslím, 
že právě volnost poslední dobou všichni 
trochu ztrácíme.

Není tajemstvím, že řadu let trpíte 
epilepsií. Jak jste na tom dnes? Musí-
te se stále hlídat?
Jasně že se musím hlídat, jako každý 
s podobnými problémy. Ale jsem pod 
dohledem odborného neurologa a mám 
už dlouho klid.

Jak moc vás nemoc ovlivnila? 
Rozhodně vedu plnohodnotný život, 
i když omezení tady jsou. Musím si 

Půlmaraton v Karlových Varech 
zaběhl poprvé za hodinu a 30 minut
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Každý má v životě 
starosti, se kterými 
musí bojovat. 
Člověk by měl 
v sobě najít pokoru. 

Dalibor Gondík
Rodák ze Sokolova uspěl jako populární televizní a rozhlasový 
moderátor, divadelní herec, dabér, bavič, zpěvák a hudebník.  
Se sestrou Adélou tvoří již přes dvacet let úspěšné moderátorské 
duo. Na TV Nova společně moderovali pořad Snídaně s Novou, 
soutěž Kolotoč nebo zábavné pořady Zlatá mříž a GO-GO šou, 
na TV Prima zase lifestylový magazín Gondíci s. r. o. Hrál například 
v seriálu Nováci. V roce 2018 se zúčastnil taneční soutěže 
StarDance. Přes dva roky se s týmem stará o ranní vysílání v Českém 
rozhlase Dvojka, kam si zve zajímavé hosty. Baví ho namlouvání 
rozhlasových her a audioknih a život si neumí představit bez běhání.

Patnáct let jste provázel pořadem  
Rady ptáka Loskutáka. Stal se z vás 
díky tomu kutil?
Domácím kutilem jsem byl vždycky. 
Ten pořad jsme si vymysleli s Adélkou 
na popud Líby Šmuclerové. Bylo to naše 
dítě a radost a měli jsme možnost po-
znat velké množství lidí, míst a věnovat 
se tématům, o kterých jsme neměli ani 
ponětí.

Každý herec má prý nějakou svoji 
srdcovku – představení nebo pořad, 
na který vzpomíná se zvláštní nostal-
gií a láskou. Který projekt je vašemu 
srdci nejbližší? 
To je opravdu těžká otázka. Asi nemohu 
zapomenout na přímé přenosy, co jsme 
dělali. To je asi ta moje srdcovka. Svítí 
červená a vše se děje tady a teď. Jako 
na divadle. Několik přenosů TýTý, Český 
slavík v roce 1999, IQ  Testy národa v le-
tech 2002–2004 nebo taneční Bailando 
v roce 2007 a další. Děkuji režisérům 
Jiřímu Adamcovi, Michalu Čechovi, 
Vladimíru Vobratílkovi, kameramanům 
Vladimíru Dostálovi, Luďku Müllerovi 
a desítkám dalších, kteří v důležitých 
chvílích stáli vedle mě. Bez nich se totiž 
naše profese neobejde. Funguje to stej-
ně jako na dráze – někdo ji musí řídit. 
Ale někdo také musí namazat výměny, 
zkontrolovat brzdy a postavit vlakovou 
cestu. Teprve pak to frčí! Ale samo se to 
neudělá a teď se ten rychlík mého srdce 
jmenuje  Český rozhlas Dvojka. Odjíždí  
z druhé koleje denně v 6.00 ráno.  ▪



RANNÍ DVOJKA
JEDE NA VÝLET

Vlakem na výlet

Staňte se součástí živého vysílání s Daliborem Gondíkem 
přímo z vašich oblíbených vlakových nádraží. Těšit se 
můžete na zajímavé hosty, soutěže a malé občerstvení.

dvojka.rozhlas.cz

Partneři akce

ŽIVÁ VYSÍLÁNÍ

6.30–8.30

NÁDRAŽÍ ČECHY
 19. 7. Nelahozeves zámek
 20. 7. Děčín hl.n. 
 21. 7. Karlovy Vary - horní nádraží
 22. 7. Tábor
 23. 7. Hradec Králové hl.n.

NÁDRAŽÍ MORAVA
 16. 8. Opava východ
 17. 8. Olomouc hl.n.
 18. 8. Uherský Brod
 19. 8. Břeclav
 20. 8. Třebíč

Sejdeme se na nádraží



Komfortní doprava vlakem 
a autobusem do Itálie a Chorvatska

Dovezeme vás
k Jadranu
▪  jízdenky k zakoupení 
 na www.cd.cz/eshop

▪ vlakem na svozové místo, autobusem
 k Jaderskému moři

▪ doprava až k vybranému ubytování

▪ dodržujeme hygienická opatření, 
dbáme na bezpečí cestujících

Pojeďte s námi.
www.cd.cz/jadran

CDPV_KOOPERACE_Vegatour_2021_215x270_v02.indd   1 29/06/2021   10:03



Jeseníky

Cestování 
po ČR
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Když se řekne Jeseníky, každý 
si hned představí hluboké lesy 
a hornatou krajinu protkanou 
turistickými stezkami. Pro 
túry a rodinné výlety je to 
prostě oblast jako stvořená. 
Železniční fandové zde mohou 
pátrat po stopách fiktivního 
výpravčího Aloise Nebela, 
milovníci historie se třeba přiučí 
o čarodějnických procesech a ti 
ostatní se vrhnou do soutěžení, 
jak vysoko a daleko tentokrát 
dojdou nebo dojedou na kole. 
A takový výhled z Praděda  
(viz foto), to je zážitek, na který 
se dlouho nezapomíná. 
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cestování po ČR l naše města

T e x t :  T o m á š  R e z e k

Ve Zlatých Horách najdete velkolepý kostel s vyhlídkovou věží 
a muzeum, při jehož prohlídce se vám zatají dech. Za hlavními 
turistickými poklady je třeba ale trochu popojít. Po značených cestách 
se dostanete k malebnému Zlatokopeckému skanzenu, nejstarší 
kamenné rozhledně v Jeseníkách nebo k obnovené poutní svatyni.

Od zlatohorského nádraží vás 
do centra města dovede červená 

turistická značka. S orientací vypo-
mohou i místní směrovky. Pohodovou 
chůzí budete na náměstí Svobody 
asi za čtvrt hodiny. Mezi domy, které 
lemují náměstí, se skví nápadná fasáda 
radnice. Od ní je to jen kousek k hlavní 
dominantě města – farnímu kostelu 
Nanebevzetí Panny Marie. Svatyně tu 
stávala už ve 13. století. K barokní pře-
stavbě na trojlodní svatostánek došlo 

po požáru města v roce 1699. Uvnitř vás 
zaujmou hlavně nástěnné malby nebo 
přes dva metry vysoké postavy světců. 
Určitě nevynechejte ani prohlídku stře-
dověké kostelní věže. Za výstup budete 
odměněni parádním výhledem. 

Pošta, kde nocoval i císař
K nejhezčím domům na náměstí Svobody 
patří budova staré pošty, která byla posta-
vena na konci 17. století. Šlo o první poštu 
ve Slezsku, důležitou zastávku na cestě 

do Polska. V roce 1766 v ní přenocoval i cí-
sař Josef II. K dalším významným noclež-
níkům patřil třeba generál Laudon. Dnes 
v ní najdete expozice městského muzea. 
Při prohlídce se dozvíte zajímavosti 
z historie města a jeho okolí. Nahlédne-
te do selské jizby s vybavením dobové 
světnice 19. století nebo do středověké 
mučírny připomínající čarodějnické proce-
sy ve druhé polovině 17. století. Samozřej-
mě nechybí ani výstava o historii hornictví 
s modely středověké a novodobé štoly.

OKOLÍ ZLATÝCH HOR  
NABÍZÍ PLNO POKLADŮ  
i dokladů zbožnosti a hornictví

FO
TO

: M
IC

 ZL
AT

É 
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RY



O víkendech a svátcích vás do Zlatých 
Hor sveze vlak po devítikilometrové 
lokálce z Mikulovic. Nejvýhodnější 
vlakové spojení si snadno vyhledá-
te na stránkách www.cd.cz nebo 
v bezplatné mobilní aplikaci Můj 
vlak. Pokud se vydáte do Zlatých Hor 
s aplikací Vlakem na výlet, můžete 
získat i body do věrnostního programu 
Českých drah a ty pak vyměnit za slevy 
nebo jízdenky na vlak zdarma.

Vlakem  
do Zlatých Hor
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kostelu Panny Marie Pomocné. Původní 
kostel, vybudovaný na místě zázračných 
uzdravení, nechali komunisté v roce 
1973 srovnat se zemí. Po roce 1989 se 
začalo se sháněním peněz na jeho obno-
vu. V roce 1990 posvětil základní kámen 
papež Jan Pavel II. a o pět let později už 
byl nový svatostánek vysvěcen. ▪

Údolí ztracených štol
V okolí Zlatých Hor se odpradávna těžilo 
zlato. Území zlatonosných potoků a řek 
znali nejspíš už Keltové. Nejprve se zlato 
pouze rýžovalo, později se začaly razit 
štoly. Po stopách hledačů zlata se mů-
žete vydat od nádraží ve Zlatých Horách 
po zelené značce. Dojdete tak do Údolí 
ztracených štol se středověkým hornic-
kým skanzenem, kde nabízejí komen-
tované prohlídky – prohlídku hornické 
osady a zlatorudných mlýnů. V nich 
uvidíte drcení rud a následné rýžování. 
Údolím prochází asi dvoukilometrová 
naučná stezka, která vás zavede na mís-
to s optickým klamem, kde voda teče 
jakoby do kopce. Z informačních panelů 
se dozvíte zajímavosti o původu a způ-
sobu dolování zlata i o okolní přírodě. 

K rozhledně a za zázraky
K oblíbeným túrám patří i výšlap k ne-
daleké rozhledně na Biskupské kupě. 
Vyhlídková věž je nejstarší kamennou 
rozhlednou v Jeseníkách. A pokud zdolá-
te 90 schodů, můžete se pokochat pou-
tavým výhledem. Od rozcestí na náměs-
tí Svobody vás místní červené značení 
(které z části kopíruje trasu Zlatohorské 
hornické naučné stezky) zavede také 
k pět kilometrů vzdálenému poutnímu 

Před dvěma lety byla na kostele 
Nanebevzetí Panny Marie ve Zlatých 
Horách odhalena pamětní deska 
Vinzenzi Braunerovi. Za první republiky 
patřil tento německý katolický kněz 
k nejvýznamnějším osobnostem Zla-
tých Hor, tedy Zuckmantelu, jak zněl 
název města do roku 1948. Jde vlastně 
o místního rodáka. Vesnice Salisov, kde 
se Vinzenz Brauner 18. listopadu 1877 
narodil, je dnes totiž součástí města. 
Když v roce 1896 ukončil středoškolská 
studia ve Vidnavě, rozhodl se stát se 
knězem. Po vysvěcení působil jako 
vikář v Heřmanicích, pak jako kaplan 
a farář v Javorníku a v roce 1909 byl 
poslán do Zlatých Hor.

Nestaral se jen o duchovní správu 
farnosti. Zapojoval se i do veřejného 
dění a brzy si získal respekt a uznání 
většiny místních obyvatel. Po vol-
bách v roce 1927 byl dokonce zvolen 
starostou. V čele samosprávy vydržel 
jedenáct let. Upozorňoval na nebez-
pečí nacistické ideologie a po podpisu 
mnichovské dohody v roce 1938 se 
vzdal funkce starosty. Když po obsaze-
ní Sudet německou armádou projížděl 
Adolf Hitler 6. října 1938 Zlatými Hora-
mi, vítal ho nadšený dav. Páter Vinzenz 
Brauner chyběl. Jeho protinacistické 
postoje nezůstaly bez odezvy a úřady 
mu záhy začaly ztrpčovat život. V květ-
nu 1941 ho zatklo gestapo. Po několika- 
týdenním pobytu v opavském vězení 
byl vykázán ze Sudet. 

Perzekuce se podepsala na jeho 
zdravotním stavu. Zemřel v roce 
1943 na farnosti Sommerfeld (dnešní 
Lubsko v Polsku). Přál si být pochován 
ve Zlatých Horách, což se mu splnilo. 
Oblíbeného kněze na poslední cestě 
doprovodilo mnoho bývalých farníků.

Osobnost regionu
 Vinzenz Brauner
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V šumperském Muzejíčku  
poznáte opravdové hrdiny

Muzejíčko bylo otevřeno před pěti lety 
v přízemí východního křídla Pavlínina 
paláce v Šumperku a konají se v něm 

výstavy, programy a dílny určené výhradně 
dětem. Díky bezbariérovému vstupu se 
do něj snadno dostanete i s kočárkem. 
V Muzejíčku nechybí ani místnost pro 
kojící matky vybavená mikrovlnnou 

troubou a přebalovacím pultem. Pokud se 
do Muzejíčka vypravíte s dětmi do  

19. září, najdete v něm interaktivní výstavu 
s názvem Já, hrdina, která hravou formou 

seznamuje malé návštěvníky s tím, jak 
se správně chovat v krizových situacích 

a co mají na starosti složky integrovaného 
záchranného systému, tedy hasiči, 

policisté a zdravotníci – skuteční  
hrdinové naší doby. 

KUDY?  

Před šumperským nádražím přejděte  
silnici a dejte se rovně ulicí 17. listopadu. 

Na jejím konci projděte nalevo sady  
1. máje k Pavlíninu dvoru.

Polovina léta je za námi. Pokud vám už došly nápady, kam se 
s dětmi vypravit na výlet, máme pro vás několik tipů. Zajeďte 
si s námi do Jeseníků, kde najdete nejen krásnou přírodu, ale 
taky nespočet míst, kde zaručeně zaženete nudu. V srpnu navíc 
můžete ještě využít Letní skupinovou jízdenku Českých drah. 
A ta je pro rodinné výlety vlakem jak stvořená!

Objevte tajemství  
Jeskyní Na Pomezí

Víte, kde na jednom místě uvidíte 
sloní ucho, srdce z kamene, římské 

lázně, vosí hnízdo nebo zkamenělého 
psa? V Jeskyních Na Pomezí u obce 

Lipová-lázně. Od vlaku je to k nim, co 
by kamenem dohodil. Návštěvní trasa 
je dlouhá 390 metrů a prohlídka trvá 
asi tři čtvrtě hodiny. Hned na začátku 
prohlídky se dostanete do Ledového 

dómu, jedné z nejhezčích prostor 
těchto jeskyní. Pojmenován byl podle 
zajímavého vodního útvaru na stěně, 

který leckomu připomíná zamrzlý 
vodopád. V Ledovém dómu uvidíte 

taky největší krápníkový sloup těchto 
jeskyní, tzv. maják. Měří bezmála dva 

metry. Průměrná teplota v jeskyních je 
necelých osm stupňů, tak si do  

batohu přibalte pro sebe i pro děti 
bundu nebo svetr.

KUDY?  

 Od vlakové zastávky Lipová Lázně 
jeskyně se vydejte dolů po silnici a asi 

po 150 metrech zahněte vlevo a po  
zelené značce dojdete k jeskyním.
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Vodní radovánky  
ve Velkých Losinách

K zámku a ruční papírně přibyla před 
šesti lety Velkým Losinám další turistická 

atrakce – Termály Losiny. V místním 
akvaparku se nachází devět bazénů, které 
jsou napuštěny přírodní termální vodou. 

Mezi nimi nechybějí ani dva  
dětské bazény – jeden vnitřní a jeden 
venkovní – se skluzavkami, vodním 

ježkem, tryskami a hřibem. Rodiče mohou 
své děti sledovat z lehátek v relaxačních 
zónách u bazénů. K oblíbeným vodním 

atrakcím patří dva tobogány dlouhé  
45 a 40 metrů. Pokud děti přestane bavit 

voda, mohou si zařádit v Termíkově 
dětském světě s hračkami a hrami  
nebo si užít zábavu na nedalekém  

dětském hřišti s houpačkami,  
trampolínou a lanovou dráhou.

KUDY?  

Z vlaku vystupte ve stanici Velké Losiny. 
Projděte Lázeňskou ulicí k lázním a pak se 

dejte vpravo Komenského ulicí až  
k odbočce k Termálům Losiny.

DO 
PLAVEK

NA 
VÝSTAVU

ZA 
KRÁPNÍKY

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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Do Ramzové na tubing 
a horské minikáry

Skvělý den můžete s dětmi strávit v Ramzové. Nad penzionem 
Haltmar najdete 855 metrů dlouhou dráhu horských minikár 

s devíti zatáčkami. Nahoru vás vyveze pozemní výtah, dolů 
už pak jedete samospádem. Rychlost jízdy si sami regulujete 
kotoučovými brzdami na obou zadních kolech. Samostatně 
mohou na minikárách jezdit děti od sedmi let, mladší pouze 

usazeny dospělým na klíně. U penzionu se nachází taky 
tubingová dráha. Na ní mohou jezdit malí závodníci už od čtyř 
let. Člun se při tubingu neřídí, vedou ho okraje plastové dráhy.  

A zastaví sám na konci na brzdném pruhu. Zábavu v malebných 
horských kulisách si můžete užít o letních prázdninách 

každý den od 9 do 19 hodin. 

KUDY?  

Až vystoupíte z vlaku v Ramzové, bezpečně přejděte koleje  
a vydejte se po cestě k hlavní silnici. Za ní uvidíte vpravo  

velké parkoviště před penzionem Haltmar.
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Vyvezte se lanovkou  
k nádrži Dlouhé stráně

Zveme vás na túru, kterou zvládnete i s dětmi. Cíl je jasný – 
horní nádrž přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, 
která patří k největším technickým divům Olomouckého 

kraje. Start je v Koutech nad Desnou, kde si ještě před cestou 
můžete zadovádět v nedávno otevřeném balančním centru. 

Pak už se nechte vyvézt šestisedačkovou lanovkou na Medvědí 
horu. Jízda trvá asi sedm minut. U horní stanice lanovky láká 

k posezení terasa s občerstvením a poutavý výhled na Jeseníky 
se vám naskytne z rozhledny u Tetřeví chaty. Až se dostatečně 

vynadíváte, vydejte se po červené značce k nádrži Dlouhé stráně 
(3 km). S dětmi nejspíš uvítáte možnost svézt se  

k nádrži kyvadlovým autobusem.

KUDY?  

Od rozcestí u nádraží v Koutech nad Desnou se napojte  
na modře značenou turistickou stezku a po ní dojděte  

až k dolní stanici lanovky.

NA 
TÚRU
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Nádraží Horní Lipová alias Bílý Potok 
z komiksů a filmu o výpravčím Aloisi Nebelovi
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PO HŘEBENECH  
RYCHLEBSKÝCH HOR 
od Slezského Semmeringu

Nejatraktivnější partie naší tratě 
ohraničuje stanice Horní Lipová. 

Zdejší nádraží se současně pyšní ma-
lým muzeem, které potěší fanouš-
ky železnice. U staniční budovy 
rovněž začíná modře značená 
stezka. Ta míří do nitra 
Rychlebských hor na boční 
hřeben, kde se vypíná málo 
známá Lví hora. 

Kostelík v horách
Oproti sousedním Jeseníkům 
s proslulým Ramzovským sedlem, 
Šerákem i Keprníkem zde během letní 
sezony vládne příjemné „liduprázdno“. 
Těsně za předposledním domkem Horní 
Lipové uprostřed voňavé pokosené 
louky náhle zazáří netradiční budova. 
Obrysy kříže signalizují, že moderní pa-

V aplikaci 
Vlakem na výlet 
získáte za tuto 

trasu  
20 ČD Bodů 

Pro nádhernou horskou trať z Jeseníku do Hanušovic se 
vžilo označení Slezský Semmering. To platí zejména o úseku 
od stanice Lipová Lázně po Ramzovské sedlo. Tam se 
skutečně podobá své slavné alpské družce. A stejně jako 
u rakouských sousedů je výborným východiskem k túrám. 

vilon souvisí s vírou. Nazývá se Kostelík 
v horách. Překvapivě náleží pravoslavné 

větvi křesťanů. Druhá půle minu-
lého století sem totiž přinesla 

pestrou směsici obyvatel 
různé náboženské orientace 
i národnosti. Hned vedle 
pak žije místní duchovní, 
který vykonává bohoslužby 
v blízkém Jeseníku.  

Kostelík je zasvěcen 
svátku Proměnění Páně 

a svatému Nektariu Eginskému. 
A byl zbudován s úctou k místnímu 

regionu. Kříž na podlaze pochází ze 
supíkovického mramoru, dřevo poskytly 
blízké lesy a žulové kostky pochopitelně 
symbolizují městečko Žulová. Nová 
svatyně bravurně zapadá do horské 
krajiny. U vchodu omamně voní dob-

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

romysl, ze země letnímu slunci mává 
rozkvetlá divizna. Také interiér působí 
lehce, vzdušně, vyrovnaně. Kostelík ale 
současně připomíná smutnou kapitolu 
dějin. Za druhé světové války Němci 
na Jesenicku zřídili hustou síť zajatec-
kých táborů. Dohromady místními 
lágry prošlo zhruba 6 000 vojáků. Hlavní 
část tvořili zajatci ze Sovětského svazu, 
následováni Brity, Francouzi, Poláky 
a dalšími. Proto na sebe kostelík vzal roli 
muzea. Zároveň pak poskytuje důstojný 
prostor k pietním vzpomínkám.

Šerák s hřebenem Hrubého Jeseníku. 
Pohled z průseku pod Třemi studánkami

Pramenitá voda ze žlabu u chráněného smrku



Kostelík v horách

rozcestí Pod Kopřivným

Fořtův smrk

rozcestí Tři studánky

Studený
Lví hora

žst. Horní Lipová

Zastavení na Lví hoře, která se 
dříve jmenovala Löwen Koppe

Fořtův smrk je od roku 2004 
chráněný

Kostelík v horách

Z Prahy
vlakem vyšší kvality do Zábřehu na Moravě a dále buď přímým 
spěšným vlakem, nebo rychlíkem do Bludova a osobním vlakem 

Z Olomouce
přímým rychlíkem nebo rychlíkem do Bludova a osobním vlakem

Z Ostravy 
vlakem vyšší kvality do Olomouce a dále přímým rychlíkem

Vlakem do Horní Lipové
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dem se stezka krátce ponoří do pří-
jemně prosvětlených bučin. Podobné 
porosty zdobily Rychlebské hory před 
nástupem smrkových monokultur.

Bohatá úroda borůvek 
Sedlo Tři studánky falešně vzbuzuje 
dojem místa, kde se lehce doplní voda. 
Realita přinese malou zradu. Podle 
mapy prameny vyvěrají na opačné stra-
ně a odskok k nim znamená zbytečnou 
námahu. Modrou značku vystřídá žlutá. 
Nyní cesta připomíná klasickou hřebe-
novku. K pozitivní stránce patří husté 
koberce borůvčí plné tmavě modrých 
plodů. Nízké horské smrky potvrzují, že 
zima tady trvá dlouho. 

Stezka nejprve překoná vrch Studený, 
který o dva metry převyšuje sousední 
Lví horu. Ta dosahuje nadmořské výšky 
1 040 metrů. Lví hora zároveň tvoří za-
stávku naučné stezky Krajem Rychleb-
ských hor. Na vrcholu se budete cítit 
jako silní lvi, co se džunglí probili ke ko-
řisti. Finální sestup půjde mnohem lépe. 
Tedy až na krátkou etapu přes zarostlé 
suťovisko a lehké prodírání keříky. Bedli-
vě sledujte značení, ať nezabloudíte. 

I zde se krátce odhalí panorama 
Hrubého Jeseníku. A později také 
okolní partie Rychlebských hor. Ovšem 
nejkrásnější pohled se naskytne až 
před závěrem výšlapu. U rozcestí Pod 
Kopřivným se z malebných luk společně 
vynoří Hrubý Jeseník i Rychlebské hory. 
Pak už do centra Horní Lipové zbývá 
necelá čtvrthodina chůze po zelené 
značce. Závěr okruhu osvěží infopanely 
Latzelovy stezky.  ▪

A DOMA TO ZNÁTE? www.nacestu.cz

Rubrika vzniká ve spolupráci s časopisem NaCestu. 

DÉLKA 
TRASY 
11  KM

ného kmene se krčí lavička. Současně 
sem byl z nedalekého pramene sveden 
dřevěný žlab s pitnou vodou. Podle 
některých informací tu příležitostně 
funguje lesní bar. Každopádně si zde 
naberte vodu! 

Konec asfaltové cesty znamená 
konec idylky. Teď Rychlebské hory 
nekompromisně udělají čest svému 
jménu. Stezka se okamžitě zakousne 
do prudkého svahu, převýšení povážlivě 
roste. Pěšina místy sdílí trasu s korytem 
potůčku. Ostřílení horalé jásají, děti 
začínají stávkovat. Krátký výdech přijde 
u křížení s cyklotrasou. Pak následuje 
finální výstup do sedla Tři studánky. Tam 
si dobře hlídejte značení. Z průseku se 
otevře hezký výhled na protilehlý Hrubý 
Jeseník. Impozantnímu prologu hřebene 
dominuje masa vrcholu Šerák. Za výhle-

Stoletý obr
Za kostelíkem značka pokračuje Dlou-
hou dolinou. Asfaltová lesní cesta ga-
rantuje maximální pohodlí. O působivá 
zákoutí přírody se postaral dravý potok, 
ve kterém zpěněná voda hlasitě zurčí 
přes balvany i nízké skalní prahy. Ideální 
místo pro odpočinek představuje Fořtův 
smrk. Tento památný strom tady roste 
minimálně půl druhého století. Opráv-
něně patří mezi nejvyšší smrky celého 
Olomouckého kraje. A je to doopravdy 
úctyhodný kolos. Přímo u jeho mohut-

Během stoupání závěrem Dlouhé doliny se objevují náznaky 
původních lesů, kde druhovou pestrost zvyšují buky a jedle
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T e x t :  R o s t i s l a v  Š m í d a
F o t o :  m ě s t o  Š u m p e r k ,  J e s e n í k y  –  S d r u ž e n í  c e s t o v n í h o  r u c h u ,  W i k i m e d i a

Kdo by neznal legendární román Václava Kaplického Kladivo 
na čarodějnice z roku 1963 a snad ještě známější stejnojmenné 
a naturalistické filmové zpracování od režiséra Otakara Vávry z roku 
1969? Dnes lze toto dílo zařadit do zlatého fondu československé 
kinematografie. Události v něm zobrazené bohužel vycházejí ze 
skutečnosti. Čarodějnickými procesy u nás v 17. století neblaze 
proslulo Šumpersko a Jesenicko.

ŘÁDĚNÍ ČARODĚJNIC 
JAKO VÝNOSNÝ BYZNYS 
pro fanatické inkvizitory

Památník šumperskému 
děkanu Lautnerovi

Stálá expozice v Šumperku 
o inkvizičních procesech 
z konce 17. století je od června 
do září otevřena každý den
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na čarodějnice tvrdě. Na Šumpersku 
a Jesenicku sežehly plameny více než 
200 lidí. Začalo to v polovině 17. století 
v okolí Zlatých Hor, kam proniklo pro-
následování čarodějnic ze severní části 
Slezska. Oběti čarodějnických procesů 
dnes připomíná památník při cestě z Je-
seníku do Priessnitzových lázní nedaleko 
místního železničního nádraží.

Díky Václavu Kaplickému a Otakaru 
Vávrovi jsou mnohem známější procesy, 
jež se odehrály na jižní straně Jeseníků. 
Zdejší tragédie začala vcelku banálně: 
na žerotínském panství schovala žebrač-
ka Marina Schuchová na Květnou neděli 
roku 1678 při svatém přijímání hostii 
a chtěla ji donést porodní bábě Doro-
tě Groerové, aby její kráva lépe dojila. 
Přestupek byl však odhalen. Pověrčivá 
hraběnka Angela Sybilla z Galle, rozená 
ze Žerotína, která panství spravovala 
za své nezletilé synovce, v tom viděla 
něco čarodějnického a povolala zkušené-
ho inkvizitora Bobliga z Edelstadtu.

Mučení místo důkazů
Částečně vystudovaný právník nelenil, 
prosadil vznik inkvizičního tribunálu 
a soudní mašinérie se rozjela naplno. 
Boblig se ani nezabýval dokazováním 
hříchů. Mučením požadoval rovnou 
doznání. Lidem drtil kosti v palečnicích 
a španělských botách, nechal jim vyklou-
bit končetiny na skřipci nebo pálil jejich 
těla žhavými železy. Těch, kdo taková 
muka vydrželi, bylo jen velmi málo a ži-
vot jim to stejně nezachránilo.

Boblig byl honem na čarodějnice 
posedlý a své oběti nutil udávat další lidi, 
nejlépe bohaté řemeslníky a následně 
i bohaté šumperské měšťany. Jeho řá-
dění nebránila vrchnost ani olomoucký 
biskup Liechtenstein. K nejznámějším 
a nejstatečnějším obětem procesů patřil 
šumperský děkan Lautner či měšťanka 
Marie Peschková. I oni byli obviněni 
z účasti na čarodějnických sabatech 
na Petrových kamenech, kde se prý 
jedlo, pilo, tancovalo a prováděly všeliké 
ohavnosti.

Kdyby nebylo románu a filmu, možná 
by se na zdejší tragédii skoro zapomně-
lo. Kromě stálé expozice v Šumperku je 
s procesy spojen i zámek ve Velkých Losi-
nách. Nedaleko od něj se nachází místo, 
kde se odsouzení loučili s rodinami. 
Po hřebeni Hrubého Jeseníku se můžete 
vydat také na pověstné Petrovy kameny, 
kde se měly konat smyšlené čarodějnic-
ké sabaty.  ▪

Malleus maleficarum – tak zní 
původní latinský název díla, které 

si na přelomu středověku a rádoby 
osvíceného novověku získalo nesku-
tečnou popularitu. Tehdy to byla druhá 
nejčastěji vydávaná kniha hned po Bibli. 
U nás ji známe pod názvem Kladivo 
na čarodějnice, její vznik vystopujeme 
až do 15. století a za autora je pova-
žován dominikán a inkvizitor Heinrich 
Kramer, který svůj život zasvětil honbě 
za čarodějnicemi. Například jedna z jeho 
metod usvědčení čarodějnice spočívala 
v jejím svázání a hození do vody. Pokud 
utonula, byla nevinná. Pokud vyplavala 
a přežila, pomáhal jí ďábel, a proto mu-
sel její život skončit na hranici.

Upalovalo se i v Americe
Kniha si získala značnou popularitu 
u inkvizitorů, fanatických ochránců 
víry, ale také u širokého okruhu lidí. Pro 
některé čtenáře snad mohla představo-
vat jakýsi dobový bulvár nebo horor, ale 
v rukou náboženských fanatiků se z ní 
stal doslova vražedný nástroj. Fanatici 
a prospěcháři využili Kladivo na ča-
rodějnice, plné smyšlenek, k páchání 
skutečného zla. Majetek odsouzených 
totiž propadal nejen státu, ale i inkvizi-
torům. Na hranici tak v Evropě a Severní 
Americe zemřelo během 300 let  
100 000, podle některých pramenů 
až půl milionu lidí. Procesy probíhaly 
v mnoha oblastech Německa, Francie, 
Švýcarska, Španělska, Skotska a zasáhly 
i dnešní Kanadu, USA a Mexiko. Přitom 
bylo úplně jedno, zda v zemi vládla kato-
lická, či protestantská strana.

Ďábel míří do Slezska
V Čechách jsme měli štěstí. Čaroděj-
nické procesy tu byly ojedinělé. Zato 
na pomezí Moravy a Slezska, osídleném 
převážně německy mluvícím obyva-
telstvem, dopadlo pomyslné kladivo 

Říká se, že boží mlýny melou pomalu, ale 

jistě. A že na každou svini se vaří voda. 

V případě Jindřicha Františka Bobliga 

z Edelstadtu to však neplatilo. Rodák 

ze Zlatých Hor se do našich dějin zapsal 

jako krutý a bezcitný pronásledovatel 

čarodějnic. Vystudovaný advokát 

měšťanského původu našel v procesech 

způsob snadného zbohatnutí – majetek 

upálených obětí totiž podléhal exekuci. 

Celkový počet jeho obětí můžeme jen 

odhadovat, zřejmě se pohyboval  

v řádu stovek. Jen v Losinách to bylo  

56 odsouzených a v Šumperku 48. 

Někteří historici ho označují za psychicky 

narušeného sadistu, který při mučení kladl 

důraz na sexualitu. Ač si na něj v průběhu 

let stěžovala řada vlivných osobností 

(u samotného císaře), faktem je, že Boblig 

nebyl za své činy nikdy potrestán. Zemřel 

hmotně velmi dobře zaopatřen ve vysokém 

věku asi 85 let v Olomouci v roce 1698.

Při návštěvě města Šumperk 

nezapomeňte navštívit výstavu Expozice 

čarodějnických procesů, která se nachází 

ve sklepení Evropského domu setkávání 

(na adrese Kladská 1). V červenci a srpnu 

zde mají otevřeno denně od 9 do 17 hodin, 

v září denně od 9 do 15 hodin. Dozvíte se 

detaily o neblaze proslulých inkvizičních 

procesech, které otřásaly krajem v letech 

1679–1694. Není bez zajímavosti, že 

právě v tomto domě bydlely oběti honu 

na čarodějnice Heinrich Peschke a jeho 

žena Marie, kteří údajně patřili mezi 

nejstatečnější. Prohlídku si projdete 

s audioprůvodcem a trvá kolem  

40 minut. Muzeum je jedním ze zastavení 

na „čarodějnické cyklostezce po  

česko-polském příhraničí“.

Tip na výlet

Nepotrestaný hříšník

Napříč Jeseníky vede 138 kilometrů dlouhá 
cyklostezka zaměřená na čarodějnické procesy
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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
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PŘEHRADA KRÁSNÉ 
NAD ŠUMPERKEM

Ondřej Sokol se stejně 
jako Martin Finger narodil 
v Šumperku. Nebyla proto 
náhoda, že si režisér 
k natáčení většiny scén 
vybral právě okresní město 
v podhůří Jeseníků. Ve filmu 
se objevuje řada ikonických 
šumperských míst 
a objektů jako hotel Grand, 
bývalé kino Svět, Hlavní 
třída, kulturní dům nebo 
krematorium. Velký prostor 
má samozřejmě oblíbená 
přehrada Krásné. Ve filmu 
si zahrála i řada místních 
obyvatel, a to nejen jako 
součást komparzu. V rámci 
zajištění prostředků na film 
si totiž bylo možné formou 
příspěvku koupit i jednu 
z menších vedlejších rolí. 

Když se dva čtyřicátníci vrací po dvaceti letech do svého 
rodného města, jejich první kroky vedou k přehradě 
nad městem, kde se v minulosti stala děsivá tragédie. 
Soukolí osudu se začíná znovu roztáčet a vše spěje 
k dramatickému konci. Temná hladina vodní nádrže totiž 
dokáže pohltit vše.  

 Dárek místním

 Vodní nádrž

KRÁSNO

ČR, 2014, 119 min

 Rozpačité reakce 

 O filmu „Kdo to je?“
„To je matka 
od Ireny Máchový.“ 
„Ty vole, to není matka. 
Ahoj Ireno!“

Autorský film populárního moderátora, 
herce, baviče i uznávaného divadelního 
režiséra Ondřeje Sokola se nerodil 
snadno. Scénář k jeho prvotině 
s autobiografickými prvky vznikal 
ve třech verzích po dobu pěti let a nelehké 
bylo zajistit i financování projektu. 
Nakonec vzniklo dílo pro tuzemskou 
kinematografii netypické, které spojuje 
a míchá řadu žánrů. Od kriminální 
komedie s prvky černého humoru 
přechází k thrilleru. Hlavní roli si vzal 
na svá bedra sám Ondřej Sokol, do role 
parťáka si vybral herce Martina Fingera. 
Jednu z dětských postav ztvárnil i Sokolův 
devítiletý syn Adam.    

Pro potřeby zemědělského zavlažování i pro  
účely rekreace byla nad Šumperkem v 80. letech  
20. století vybudována přehradní nádrž. Svůj 
název dostala podle osady Krásné, která se táhne 
v údolí Hraběšického potoka. Vodní plocha má 
rozlohu devět hektarů, její sypaná hráz je  
200 metrů dlouhá a téměř osm metrů vysoká. 

Záhy po dokončení  
se přehrada stala 
oblíbeným místem 
ke koupání a pro 
windsurfing; své 
akrobatické kousky 
tu na vodních lyžích 
trénoval i budoucí 
olympijský vítěz  
Aleš Valenta. Podél  
nádrže vede železniční 
trať Olomouc – Šumperk.  

Premiéra proběhla za velkého očekávání 
místních obyvatel v kině Oko. První dojmy 
však byly rozpačité. Šumpeřanů se dotklo, 
že jejich město je v Krásnu vykresleno jako 
šedé a ospalé provinční místo, ze kterého 
se utíká. Scény ze sídliště s nevzhlednými 
paneláky se navíc natáčely v Praze, 
závěrečná scéna 
ve westernovém stylu 
zase na omšelém 
nádraží v Libině. 
Přitom Šumperk je až 
překvapivě kulturně 
i společensky živoucí 
město. A mobilní 
průvodce už brzy 
po vzniku filmu začal 
zvát turisty i na místa, 
která jsou s natáčením 
Krásna spojená.
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a na dalších online videotékách 
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železnice

Vysokorychlostní tratě
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Česká republika se rozhodla dohnat svět. Naplno se rozjela příprava rychlodráhy 
a brzy snad začne i její výstavba. Vysokorychlostní železnice dnes slouží 
obyvatelům většiny evropských zemí – od velkých států jako Francie, Španělsko 
nebo Velká Británie po státy menší než Česko jako Belgie a Nizozemsko – 
a pokořila už Alpy i mořské úžiny. Nám zatím obrazně řečeno ujížděl vlak. 

VYVRACÍME MÝTY  
A RUŠÍME OTAZNÍKY 
kolem stavby rychlodráhy

T e x t :  R o s t i s l a v  Š m í d a
F o t o :  D B ,  W i k i m e d i a ,  S p r á v a  ž e l e z n i c
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Ve světě je v provozu přibližně  
50 000 kilometrů rychlodráh, z toho 

pětina v Evropě. Lidé tímto způsobem 
dopravy překonají přes bilion kilometrů 
ročně. Více než 50 000 kilometrů vyso-
korychlostních tratí se staví, projektuje 
nebo plánuje. Najdeme je i v Maroku 
nebo v Turecku, ale v Česku na ně stále 
čekáme. A v poslední době přibývá kri-
tických hlasů, dokonce se šíří nepravdy 
a dezinformace. 

Často stačí použít zdravý selský 
rozum, aby bylo jasné, že jde o nesmysl. 
Třeba „zaručená informace“, že rychlo-
dráha zabere na šířku 200 metrů. Každý 
ví, nebo aspoň tuší, že rozchod kolejí 
je menší než 1,5 metru a celý svršek 
s pražci, štěrkem, odvodněním a sloupy 
trakčního vedení zabere na šířku zhruba 
5–6 metrů, u dvoukolejky přibliž-
ně dvojnásobek. Proč by tedy měla 
vysokorychlostní trať najednou zabrat 
zhruba patnáctkrát více místa? Pojďme 
se na mýty a omyly o rychlodráhách 
podívat podrobněji.

1 Česko je  
nepotřebuje

Naše železniční koridory patří k nejvy-
tíženějším v Evropě. Často se stane, že 
další osobní a nákladní vlaky se na ně už 
ani nevejdou. To brání převodu nákladu 
z kamionů na železnici i zrychlení osobní 
dopravy, tak aby nabídla alternativu 
k autům a autobusům. V zahraničí jsou 
podobně zatížené tratě čtyřkolejné. 
Mezinárodní zkušenosti ukázaly, že 
nejlepším řešením není modernizovat 
a doplnit starou železnici o další koleje, 
ale postavit rovnou nové tratě. Ty splňu-
jí požadavky na současnou i budoucí do-
pravu při maximální ochraně životního 
prostředí. Touto cestou jdou například 
Francouzi (Paříž – Lyon a další tratě), 
Rakušané (Westbahn, Koralmbahn, 
Unterinntalbahn), Němci (Hannover –  
Würzburg, Köln – Frankfurt) nebo  
Italové (Direttissima). 

2 Stačí modernizovat  
stávající tratě

Hlavním problémem současných tratí je 
vyčerpaná kapacita. Tuto situaci lze vy-
řešit pouze dostavbou dalších kolejí. To 
by znamenalo větší zábor zemědělské 
půdy, včetně té nejúrodnější, zbourání 
tisíců domů při průchodu desítkami 
měst a vesnic, které současné tratě pro-
tínají, zakonzervování nízké rychlosti, 
a to vše za vyšších nákladů než u vyso-
korychlostní tratě. Řada měst se svou 
současnou železnicí téměř srostla a vést 
další koleje vedle stávajících středem 
zástavby by bylo velmi složité. Naopak 
nová trať se sídlům co nejvíce vyhýbá 
a díky napřímení je minimalizován 
zábor půdy. A dosáhne se více než dvoj-
násobné rychlosti oproti současnému 
stavu na koridorových tratích. 

3 Staví se hlavně v rovinách –  
a my máme kopce

To je samozřejmě nesmysl. Největší 
efekt přinášejí vysokorychlostní tratě 
právě v kopcovitém terénu, přes který 
vedou původní pomalé tratě s mnoha 
malými oblouky (u nás k tomu dochází 
například na Vysočině). Ukázkovým pří-
kladem v Evropě je italská trať z Florencie 
do Boloně přes Apeniny. V roce 1864 bylo 
otevřeno 131 kilometrů dlouhé spojení 
se sklony až 26 ‰ a rychlostí jen  
75 km/h. V roce 1934 ho doplnila nová, 
o 34 kilometrů kratší trasa se sklony jen 
12 ‰ a rychlostí 180 km/h, která vede 
ze třetiny v tunelech. Cesta se tím zkrátila 
na jednu hodinu. V roce 2009 Italové 
otevřeli už třetí, 86 kilometrů dlouhou 
dvoukolejnou trať přes Apeniny pro rych-
lost 300 km/h. Doba jízdy se zkrátila na  
37 minut. Podobné příklady najdeme 
všude, kde se vysokorychlostní tratě 
postavily, ať už vedou přes Francii (pohoří 
Jura, tratě Paříž – Lyon, Paříž – Bordeaux 
a jiné), Durynský les, Spessart a Hessisches  
Bergland v Německu, Koralpe v Rakous-
ku, či mnoho dalších pohoří. 

4 Vyplatí se jen  
velkým státům 

Provoz vysokorychlostní železnice ne-
souvisí s velikostí země, ale s vytížením 
dopravních sítí, mobilitou obyvatelstva, 
rozvojem hospodářství nebo ochranou 
životního prostředí. Rychlodráhy fun-
gují velmi dobře ve stejně velkých nebo 
i výrazně menších státech, než je Česká 
republika. Existují na okraji kontinentu, 
na ostrovech i tam, kde musí každou 
píď půdy vyrvat moři, například v Belgii, 
Nizozemsku nebo Dánsku. Pro naši 
průmyslově rozvinutou zemi uprostřed 
Evropy silně zatíženou silniční dopravou 
je proto vysokorychlostní železnice opti-
málním ekologickým řešením.

Země Rozloha  
(v tisících  
km2)

Délka  
vysokorychlostní  
železnice (v km)

Rakousko 83,9 254  
(281 ve výstavbě) 

Belgie 30,5 209 

Nizozemsko 41,5 90 + 159 nákladní 
rychlotrať

Dánsko 43 56 

Švýcarsko 41,3 159

Vysokorychlostní trať obklopená zelení s krajinou splývá
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5 Zabírají hodně zemědělské 
a lesní půdy 

U vysokorychlostní železnice je poměr 
půdního záboru a výkonnosti velmi 
příznivý. Dvoukolejná trať o šířce méně 
než 14 metrů má stejnou výkonnost 
jako čtyřproudá dálnice o dvojnásobné 
šířce. Dráha je v krajině mnohem méně 
nápadná a ve velké míře s ní splývá. 
Trať zabere na jednom kilometru délky 
jen kolem 3,5 hektaru, tedy zlomek 
půdy potřebné pro dálnice nebo stovky 
nových hal kolem nich. Díky mnoha pře-
mostěním umožňuje železnice snadný 
průchod krajinou oproti jiným liniovým 
stavbám. Kromě úzkého pásu kolejiště 
představují další plochy kolem tratě, 
například náspy, přirozenou zeleň. To 
vytváří přírodní podmínky pro vsakování 
dešťových srážek, podporuje biodiver-
zitu a chrání půdu (především země-
dělskou) před erozí. Paradoxně je to 
intenzivní zemědělství, které ohrožuje 
polovinu půdy vodní a desetinu větrnou 
erozí. Francouzi se svými skoro  
3 000 kilometry dokončených vyso-
korychlostních tratí dokazují, že je 
lze budovat citlivě a šetrně ke krajině 
i životnímu prostředí. 

Kolik prostoru 
potřebuje 
rychlodráha

Plány rychlotratí 
pro ČR

Na vysokorychlostních tratích 
jezdí i regionální vlaky
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6 Jsou velmi  
hlučné

Přirozeně i rychlodráha vytváří hluk – 
stejně jako automobil nebo letadlo. Mo-
derní technologie si s tím ale poradí, což 
je v případě železnice zřetelné například 
u modernizovaných koridorů. Pokud 
stojíte v jeho blízkosti a přijíždí moderní 
souprava, vůbec si nevšimnete, že se 
vlak blíží. Zaznamenáte ho až ve chvíli, 
kdy vás míjí. Toho bylo dosaženo mimo 
jiné pružným uložením kolejnic, jejich 
broušením, vzduchovým odpružením 
vagonů a tichým elektrickým pohonem. 
Šíření hluku brání také různé typy bariér. 
Oproti autům neprodukují vlaky žádné 
lokální emise škodlivých plynů a mohou 
využívat elektřinu z bezemisních zdrojů. 
Při brzdění nebo jízdě z kopce vyrábí 
samy elektřinu a vracejí ji do trakčního 
vedení. Například německé rychlovlaky 
ICE nebo celé švýcarské železnice jezdí 
na stoprocentní zelenou energii. 

7 Vyplatí se jen lidem  
na začátku a konci trasy 

Současné vysokorychlostní tratě se 
budují s terminály v regionech a jsou 
propojeny s původní železniční sítí. 
Různé typy souprav mohou plynule pře-
cházet mezi klasickou a vysokorychlost-
ní dráhou. Díky tomu obslouží rozsáhlé 

regiony a zlepší jejich dopravní obsluž-
nost. V Rakousku, Německu, ve Francii 
nebo v Belgii jezdí po vysokorych-
lostních tratích regionální vlaky nebo 
místní rychlíky. Také české tratě počítají 
s vedením vlaků po starých i nových tra-
tích. Například z Prahy do Brna pojedou 
vedle přímých vlaků také expresní spoje 
přes zastávky ve Světlé nad Sázavou, 
Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou. 
Z Prahy do Světlé nad Sázavou se lidé 
dostanou za 40 minut, tedy zhruba 
o hodinu rychleji než dneska. 

Nové terminály přímo na trati přiblíží 
rychlovlaky venkovským regionům. 
Kupříkladu terminál Praha východ 
zkrátí cestování desítkám tisíc obyvatel 
ze středních Čech. První úsek z Prahy 
do Poříčan zkrátí cestu rychlíků z Nym-
burska, Kolínska, Kutnohorska nebo 
Čáslavska. Zároveň se uvolní současný 
koridor, což zlepší cestování obyva-
telům z okolí Úval, Českého Brodu, 
Poříčan nebo Peček. Osobní vlaky pak 
mohou jezdit častěji, mezi Prahou 
a Kolínem dokážou zrychlit přibližně 
o 10 minut a zvýší se i jejich přesnost. 
Uvolní se kapacita pro přesun nákladní 
dopravy z kamionů na železnici a v ne-
poslední řadě se zlepší spojení Česka 
s Evropou, což podpoří další hospodář-
ský růst naší země.

Můžeme stát 
stranou?
Evropská unie chce do roku 2030 

zajišťovat dopravu do 500 kilomet-

rů uhlíkově neutrálním způsobem, 

proto plánuje zdvojnásobit výkony 

vysokorychlostní železnice. Ve světě 

se staví nebo chystá více než  

50 000 kilometrů vysokorychlostních 

tratí, a to i v tradičních automobi-

lových velmocích, jako jsou USA 

nebo Německo. U našich západních 

sousedů funguje téměř 1 500 kilometrů 

vysokorychlostních tratí, 280 kilometrů  

se staví a 750 kilometrů připravu-

je. V Evropě nyní funguje více než 

10 000 kilometrů vysokorychlostních 

železnic a přes 12 000 kilometrů se 

staví nebo projektuje. 

Začíná se hovořit o nové síti vy-

sokorychlostních vlaků Trans Europ 

Expres. Návrhy na jejich trasy se Čes-

ké republice zatím vyhýbaly, protože 

zde nemáme rychlá spojení. Jaký to 

může mít dopad na naši budoucnost, 

ilustruje historie měst, která se  

v 19. století bránila železnici. Z bo-

hatých, vzkvétajících center se stala 

téměř zapomenutá místa. Každý 

z nás si nyní může odpovědět, zda se 

lze ekologické vysokorychlostní že-

leznici vyhnout, nebo je rozumnější ji 

vybudovat co nejdříve a tak, aby z ní 

měli všichni co největší užitek. 

8 Stavba znehodnotí  
pozemky 

Vysokorychlostní trať díky svým termi-
nálům a propojení s klasickou železnicí 
nabídne obyvatelům na velkém území 
snazší a rychlejší dojezd do velkých měst 
za prací. Představuje tak významný 
prvek ekologické mobility, který brání 
vysídlování venkova a malých měst. 
Díky rychlému a kvalitnímu spojení se 
pak vyplatí bydlet mimo Prahu nebo 
Brno a za prací jen pohodlně dojíždět. 
Zlepší se také dostupnost regionů pro 
turisty a investory, kteří podpoří rozvoj 
venkova. Díky tomu dojde ke zhodno-
cení investic a nemovitostí všude tam, 
kam přijedou vysokorychlostní vlaky. 
Tento trend se projevuje již dnes podél 
tratí, které nabízejí kvalitní cestování 
za prací.   ▪

Rychlodráhy překonávají kopcovitý terén 
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Pojeďte s námi.
www.cd.cz

Nebojte se vyslat své děti na cestu vlakem 
samotné. Seznamte je se základními pravidly 
a cestování si v klidu užije každý! 

Děti na cestách

Průvodce bezpečným a snadným cestováním pro děti

▪ Bylo ti už 6 let? Tak to se můžeš vydat na cestu i bez rodičů. Pokud jsi mladší, 
 vezmi si jako doprovod bráchu, ségru nebo kamaráda, kterým už bylo 10.
▪ Popros rodiče, ať ti jízdenku koupí předem, ideálně v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak. 
 Pak nebudeš muset čekat frontu na jízdenky na nádraží.
▪ Na nástupiště nechoď přes koleje. Využij podchody nebo nadchody.
▪ Na nástupišti čekej na vlak za žlutou čárou, která je vyznačená na zemi. Tam budeš v bezpečí.
▪ Žlutou čáru překroč a do vlaku nastup, až když úplně zastaví. Jakmile průvodčí pískne 
 do píšťalky, výstup a nástup je zakázaný, protože vlak odjíždí.
▪ V některých vlacích můžeš využít místa pro děti do 10 let a jejich doprovod. 
▪ Pokud se ti cestou ve vlaku něco nezdá, najdi průvodčího a řekni mu to. On si s tím poradí.
▪ Když vlak zastaví ve tvé stanici, až pak otevři dveře na straně, kde je nástupiště, a vystup.

Jedeš vlakem jako doprovod mladšího sourozence nebo kamaráda? 
Nezapomeň na něj dávat pozor a nenech ho 
pobíhat po vlaku samotného.

▪ Když vlak zastaví ve tvé stanici, až pak otevři dveře na straně, kde je nástupiště, a vystup.

Jedeš vlakem jako doprovod mladšího sourozence nebo kamaráda? 
Nezapomeň na něj dávat pozor a nenech ho 
pobíhat po vlaku samotného.

Samy vlakem?

V pohodě!

CDPV_deti_na_cestach_2021_215x270_v01.indd   1 22/06/2021   11:35



Nákup nových vozidel
Strategie pro příští desetiletí 

Můžete potkat ve vlaku
Michaela Bugrisová

3KinoFest
Tiché letní kino v centru Prahy

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

ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.
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Pořízení nových, moderních souprav s klimatizací, bezbariérovým řešením, 
palubní sítí wi-fi, možností dobíjet cestovní elektroniku a vybavených nejnovějšími 
bezpečnostními prvky – i to je součást strategických plánů Českých drah do roku 
2030. Během příští dekády tak z tratí zmizí starší typy vozů i lokomotiv, se kterými 
se pak budeme setkávat především při nostalgických či posilových jízdách.

Kdo chvíli stál, již stojí opodál, říkával 
nejenom klasik Jan Neruda. V na-

šem případě to znamená, že úspěšný 
dopravce myslí nejen na přítomnost, 
ale i na budoucnost. I proto České dráhy 
počítají s další obnovou vozidlového 
parku. Do „důchodu“ odcházejí pověst-
né „koženky“ a „béčka“ a podobný osud 
čeká i řadu lokomotiv, včetně kultovních 
Banánů a Bastardů.

Změny ve vozidlovém parku částečně 
souvisejí i s úpravami ve vybavení tratí. 
Správa železnic spustí provoz moderního 
evropského vlakového zabezpečovače 
ETCS a železniční tratě v severní části 
republiky budou postupně přepojeny ze 
současného napájení 3 kV na 25 kV 50 Hz. 
Na to samozřejmě musí reagovat i želez-
niční dopravci, včetně Českých drah.

Více služeb a pohodlí 
Klimatizace, elektrické zásuvky a USB 
porty pro napájení cestovní elektroniky, 
v některých vozech poprvé ve střední 
Evropě bezdrátové nabíječky, ale také 
mnohem výkonnější zdroje pro napájení 
elektrických vozíků pro handicapované 
nebo pro dobíjení elektrokol. To vše bude 
běžnou součástí nově nakupovaných 

NÁKUP NOVÝCH VLAKŮ  
JAKO ZÁKLAD STRATEGIE  
pro příští desetiletí na kolejích

 vlaků. Samozřejmostí se stává wi-fi, 
u dálkových vlaků speciálně řešená 
okna, která v létě chrání před silným 
sluncem a zároveň umožní průchod 
mobilního signálu, u regionálních vlaků 
zase nízkopodlažní řešení, přátelské 
vůči maminkám s kočárky, cestujícím 
s koly či seniorům.

Nikoho už dnes nepřekvapí moderní, 
ergonomicky řešené sedačky splňující 
náročná zdravotní a bezpečnostní 
kritéria nebo audiovizuální informační 
systémy. Informace o zastávkách, pří-
pojích nebo mimořádnostech se zob-
razují na monitorech a navíc je v audio 
podobě vysílá i vlakový rozhlas.  
To vše usnadňuje cestování nevido-
mým nebo neslyšícím.

Extra vybavení čeká na naše nejmenší. 
V dálkových vlacích rozšíří České dráhy dět-
ská kina, takže o zábavu ratolestí na cestě 
bude postaráno. Na cestující s malými 
dětmi cílí soupravy s místem na uložení 
kočárků nebo přebalovacími pulty.

Bezpečnost je prioritou
Podstatně vzroste také bezpečnost 
cestujících. V nových soupravách 
nechybějí elektricky ovládané dveře se 

stranově selektivním blokováním. Už 
nepůjde vystoupit ani nastoupit za jízdy, 
dokonce ani na opačnou stranu, než je 
nástupiště.

Lokomotivy a jednotky dostanou 
úplně nové zabezpečovací zařízení 
ETCS. Jde o dosud nejdokonalejší 
zabezpečovací systém na světě, který 
zjednodušeně řečeno dokáže zasta-
vit vlak včas před návěstí „stůj“ nebo 
ho zpomalit tam, kde končí rovinka 
s povolenou vysokou rychlostí a za-
čínají oblouky, kterými se smí projet 
mnohem pomaleji.

Moderní soupravy nadto nově splňují 
evropské normy na pasivní a aktivní 
bezpečnost. Elegantní aerodynamické 
„čumáky“ skrývají sofistikovaný systém 
deformačních prvků, které mají cestující 
a strojvedoucí ochránit před překážkou 
na trati. Výkonné brzdy pak dokážou 
vlaky zastavit na mnohem kratším úse-
ku, než tomu bylo u starších souprav.

Pro náročné zákazníky 
České dráhy musejí při obnově vozid-
lového parku respektovat požadavky 
objednavatelů dopravy, kterými jsou 
u rychlíků a expresů ministerstvo 
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dopravy a u osobních a spěšných vlaků 
jednotlivé kraje. V současné době jsou už 
ve výrobě nové jednotky RegioPanter  
pro kraje Plzeňský, Karlovarský, Jiho-
český, Olomoucký, Moravskoslezský 
a Kraj Vysočina. Během letošního roku 
vyjedou například na novou linku  
Plzeň – Stříbro – Cheb – Karlovy Vary. 

Jejich dodávky budou kontinuálně po-
kračovat až do roku 2024. Z uvedených 
krajů zamíří i dál, třeba z Plzně do stře-
dočeského Berouna nebo z Olomouce 
do Vsetína ve Zlínském kraji. V Moravsko- 
slezském kraji navíc vyjede nová ge-
nerace patrových jednotek, které spojí 
Ostravu s Beskydami.

Připravena je také velká obnova mo-
torových souprav. Ty dodá společnost 
Pesa, se kterou České dráhy uzavřely 
rámcový kontrakt na dodávku až  
160 komfortních bezbariérových jed-
notek. Zatím si jich kraje objednaly pro 
své regionální spoje 33. Od roku 2023 
nabídnou pohodlné cestování v Jiho-
českém, Středočeském a Pardubickém 
kraji a také v Praze a na Vysočině. České 
dráhy ale uvažují i o pořízení ekologic-
kých vlaků na alternativní pohony, třeba 
s elektrickými bateriemi.

Cestující dálkových vlaků se mohou 
těšit na moderní typy souprav z plat-
formy Viaggio Comfort společnosti 
Siemens Mobility, jednoho ze světových 
lídrů ve vývoji moderních vlakových 
souprav. Jejich dodávka se uskuteční 
ve spolupráci s českou firmou Škoda 
Transportation. Díky tomu České dráhy 
přímo podporují inovace v domácím 
železničním průmyslu i zaměstnanost 
českých techniků a odborníků. První 
cestující se těmito vlaky svezou ještě 
letos v Západních expresech a Krušno-
horech z Prahy do Plzně, Chebu, Ústí 
nad Labem nebo Karlových Varů. ▪

Objednané vlaky  Počty  Cena v Kč

Patrové jednotky push-pull  5 ks  15 vozů  1 miliarda

RegioPanter (dvouvozový) 50 ks 100 vozů  5,8 miliardy

RegioPanter (třívozový) 29 ks 87 vozů 4,6 miliardy

RegioShark (II. generace) 33 ks 66 vozů 3 miliardy

InterJet 10 ks 50 vozů 3 miliardy

Viaggio Comfort  20 ks 180 vozů 12,5 miliardy

Dálkové linky s novými vlaky
 Praha – Plzeň – Cheb

 Praha – Ústí nad Labem – Cheb

 Praha – Ústí nad Labem – Děčín – (Německo)

 Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav – (Rakousko/Slovensko)

Co bude vyřazeno z provozu
 Rychlíkové vozy známé jako „béčka“ nebo „koženky“

 Elektrické lokomotivy řad 150.2, 151 nebo 371

 Elektrické jednotky a motorové vozy řad 460, 560 a 854
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České dráhy pro své zákazníky 
připravily novinky pro cestování 

do zahraničí. Od června je na webových 
stránkách www.cd.cz/eshop a v aplika-
ci Můj vlak nově možné výhodně zakou-
pit jízdní doklady Rakouských spolko-
vých drah na noční vlaky kategorie ÖBB 
Nightjet, které jezdí do řady evropských 
metropolí. Cestující tímto způsobem 
dosáhnou na zajímavé ceny při jízdě 
do turisticky atraktivních destinací, 
jako jsou Benátky, Řím, Florencie, Split, 
Amsterdam nebo Brusel.

Nákup na jednom místě
Výhodou je, že si cestující koupí vše 
v rámci jednoho procesu. Na webu 
Českých drah získá rychlý přehled o vla-
cích, které má použít, dobách odjezdu, 
místech přestupu a podobně. Není 
potřeba složitě kupovat několik dokladů 

najdete 45 oblíbených letovisek v Chor-
vatsku a 32 v Itálii. Vega Tour zajišťuje 
dopravu klimatizovanými autobusy 
vybavenými bezpečnostními systémy 
ABS a ESP, které mají více místa na nohy 
a polohovatelná sedadla vyjíždějící 
do uličky. Samozřejmostí je wi-fi zdarma 
během celé cesty a dále také možnost 
nákupu drobného občerstvení. K dis-
pozici jsou i dětské sedačky. Autobusy 
společnosti Vega Tour odjíždějí z České 
republiky do zahraničí v pátek a vracejí 
se v sobotu.

Jak v rámci spolupráce se společností 
ÖBB, tak s Vega Tour se dá za jízdní do-
klady platit kartou, pomocí služby  
ČD Kredit, Google Pay i v aplikaci Apple 
Pay. Kvůli jednoduššímu odbavení  
doporučujeme při nákupu v e-shopu za-
dávat jen jméno obce, nikoli konkrétní 
stanici. Například místo Brno hl. n.  
napište jen Brno a vyhledávač vám 
snadněji ukáže přesné místo odjezdu. 
Tak neváhejte a vydejte se na cestu. ▪

na různých webech nebo se trápit s pře-
klady v cizojazyčných e-shopech. Přesné 
podmínky jsou uvedeny přímo u jed-
notlivých jízdenek a zákazník se s nimi 
seznámí už během nákupu.

Od nádraží autobusem k moři
V červnu byl také v e-shopu Českých 
drah zahájen prodej jízdních dokladů 
společnosti Vega Tour. V její nabídce 

Máte v plánu dovolenou 
v proslulém evropském 
letovisku? Vyzkoušejte, zda 
se vám vyplatí využít nové 
služby Českých drah. Díky 
spolupráci s partnerskými 
dopravci je nyní možné koupit 
přes internet jízdní doklady 
pro několik spojů naráz. 
Stačí jednou kliknout a máte 
zaplacenou celou cestu.

VÝLETY PO EVROPĚ  
NA JEDNO KLIKNUTÍ 
s partnerskými dopravci
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Večerní posezení na pražském  
Mariánském náměstí získá letos 

v létě specifickou atmosféru. Naplá-
nováno je devět projekcí s celkovou 
kapacitou až 1 080 diváků. Akce bude 
výjimečná i tím, že půjde o tzv. tiché 
kino. Diváci dostanou sluchátka, takže 
získají perfektní zvuk, a projekce tím 
pádem nezpůsobí hluk. Program je 
uspořádán do žánrových a tematických 
bloků. Filmové víkendy se konají ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou v Praze 
a jsou předzvěstí soutěžního festivalu 
3KinoFest, který se uskuteční  
na podzim (v plánovaném termínu  
3.–12. listopadu 2021).

Polský pohled
A na jaké filmy se můžete těšit? Polskou 
kinematografii zastoupí hned několik 
snímků. Umění milování bylo natočeno 
podle knižní předlohy. Vydání stejno-
jmenné knihy se stalo v Polsku na konci 
70. let 20. století velkou událostí. Dílo 
se totiž otevřeně věnovalo lidské  
sexualitě a její popularizaci. Autorka 
Michalina Wisłocká (1921–2005), 
původní profesí gynekoložka, s knihou 
narážela na odpor komunistických 
funkcionářů i katolické církve a bojo-
vala s mužským šovinismem. Na svou 
stranu ale získala významné spojence – 
ženy. Humorně laděné scény a výtečné 

Na léto 2021 připravili tvůrci festivalu 3KinoFest filmové 
víkendy na Mariánském náměstí v Praze. Organizátoři se 
zaměřili na středoevropskou kinematografii a dali si za cíl 
přinést divákům nejlepší a nejzajímavější filmy z Polska, 
Slovenska, Maďarska a České republiky. 

TICHÉ LETNÍ KINO  
PŘEDSTAVÍ KLENOTY  
středoevropské tvorby

výkony známých herců filmu přidávají 
na divácké atraktivitě.

Snímek Bobry odkazuje na název již 
neexistující punkové hudební skupiny. 
Ta vydala jedno demo a poté se rozpa-
dla, což znamenalo konec snům o velké 
kariéře. Martin, jeden z bývalých členů, 
se po letech rozhodne ukončit svůj 
život. V sebevraždě mu však zabrání 
náhodná událost – nalezne inzerát 
na prodej své staré kytary. Martin se 
rozhodne kytaru získat zpět a hudební 
skupinu obnovit. 

Hrdinu sportovního dramatu Nej-
lepší poznáme na začátku filmu jako 
nezodpovědného mladého hipíka, 
který na sklonku 70. let rabuje se svými 
kumpány lékárny a východisko nachází 
v drogách a alkoholu. Po nevyrovna-
ném čtrnáctiletém boji se závislostí, 
ztrátě dítěte a smrti matky se ocitá 
na úplném dně. Přesto nachází dost sil, 
aby s pomocí blízkých začal nový život. 
Nestačí mu ovšem zůstat střízlivý. Svou 
fyzickou kondici chce zlepšit natolik, 
aby dokázal absolvovat extrémní  
triatlonový závod Double Ironman. 
Pokud možno v rekordním čase.

Maďarský pohled 
Film O těle a duši je nekonvenční love 
story dvou odlišně zmrzačených lidí: 
stárnoucího finančního ředitele jatek, 

Více na 
www.3kino.cz

jemuž tělesný handicap brání v navá-
zání bližšího vztahu, a mladé uzavřené 
kvalitářky masa s dokonalou pamětí, 
ale nepřekonatelnou fobií z tělesného 
kontaktu i citového vzplanutí. Oba 
hrdinové, postupně ohromováni zjiště-
ním, že sdílejí totožné sny (v nichž jsou 
laní a jelenem uprostřed zasněženého 
lesa), se je následně pokoušejí společně 
naplnit. Lehce excentrická romance 
sugestivně kombinuje prvky dramatu 
a černé komedie.

Slovenský pohled 
Filmografii našeho východního souseda 
zastupuje snímek Léto patří rebelům 
z loňského roku. Ten vypráví příběh po-
hodového jedenáctiletého kluka Jonáše. 
Jízdy v dodávce s dědečkem, sjíždění 
průzračných horských řek, dobrodruž-
ství, zábava. Asi tak by chtěl prožít letní 
prázdniny. Jenže jeho matka prosedí 
dovolenou u moře. Jonášovi se to vůbec 
nezamlouvá, a tak uteče z domova 
za milovaným dědečkem.  ▪
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Kde se vzala tvoje cestovatelská 
vášeň? 
Zčásti za ni mohou hodiny oblíbeného 
zeměpisu ve škole, kde mě nesmírně 
bavila geografie a také výuka o zajíma-
vostech ze světa. Hltala jsem i články 
v cestovatelských magazínech. Nejprve 
jsem ráda cestovala prstem po mapě. 
Milovala jsem také prohlížení dovolen-
kových fotografií a vyprávění od strýce 
Jožky, který tou dobou navštěvoval 
daleké exotické destinace.

Kdy ses rozhodla tady se vším sek-
nout a odjet do Asie?
Měla jsem velké nutkání poznat všechny 
země pořádně, což člověk během nor-
mální dovolené nemůže stihnout. Před 
odjezdem se mi navíc dostala do rukou 
inspirativní knížka Jíst, meditovat, milo-
vat od americké spisovatelky Elizabeth 
Gilbertové, která udělala tlustou čáru 
za nenaplněným životem v New Yorku 
a odletěla poznat svět i sebe samu.

Měla jsi z něčeho strach?
Spíš obavy z toho, že nemám plán, 
což se nakonec ukázalo jako nesmírná 
výhoda. Odlétala jsem sice do Malaj-
sie se zpáteční letenkou, ale s datem 
návratu o půl roku později. Starost mi 

dělal i rozpočet, zda po tak dlouhou 
dobu vyjdu s penězi. To mě přimělo od-
klonit se od turisticky populárních míst, 
kde byly ceny násobně vyšší, do méně 
známých lokalit. Právě tam jsem potka-
la nejsrdečnější lidi a zažila nejsilnější 
momenty.

Které země a kontinenty jsi navštívila?
Během už zmíněné cesty to byly země 
jihovýchodní Asie, která je díky dobré 
finanční dostupnosti rájem pro batůž-
káře. Později jsem se několikrát podívala 
i na americký kontinent a do Afriky. Dnes 
už navštívené země vůbec nepočítám. 
Naopak se do nich opětovně vracím. 

Hodně cestuješ vlakem. Jakou nejdelší 
a nejzajímavější jízdu jsi absolvovala?
Nejdelší byl asi dvoudenní přejezd vlakem 
po Barmě, dnešním Myanmaru, která 
má velmi špatnou dopravní infrastruktu-
ru. Zajímavé byly zastávky ve stanicích, 
které se v době průjezdu vlaku měnily 
na pulzující tržiště. Obchodnice své 
zboží nabízely cestujícím otevřenými 
okny. V Japonsku jsem zažila rychlojízdu 
šinkanzenem. Snědla jsem během ní suši 
a vychytala nejžádanější místa u okýnka 
při průjezdu kolem věčně zasněžené 
sopky Fudži.

Co děláš, když cestuješ vlakem?  
Pracuješ, nebo se spíš kocháš?
Nejraději koukám z okna nebo si poví-
dám se spolucestujícími. Jednou jsem 
se v kupé zapovídala s paní, a než jsme 
přijeli do Olomouce, zapojili se snad 
všichni ostatní.

Co máš ráda na Česku?
Pocit, že tady jsem doma. Chleba s křu-
pavou kůrkou, mák, opékání špekáčků 
na ohni. A také jeho rozmanitost, 
protože v každém městě nebo vesnici 
pokaždé najdu nějakou zajímavost. 

Vedle cestování ráda ochutnáváš 
místní speciality. Které tě nejvíc 
dostaly?
Ráda vzpomínám na havajský „shave 
ice“. To je nasekaný led vytvarovaný 

V KAŽDÉM MĚSTĚ NAJDU  
ZAJÍMAVOST I SPECIALITU, 
kterou osobně a ráda ochutnám
Existují lidé, kteří cestují kvůli hezkým fotkám pro 
své sociální sítě. A potom jsou osobnosti, které 
poznávají svět, aby posunuly sebe i ostatní dál. 
Do druhé kategorie patří Michaela Bugrisová, 
cestovatelka, která navštívila většinu kontinentů 
a dříve jste se setkávali s jejími články i v ČD pro 
vás. Svou první knihu S chutí po Česku ale pojala 
jako tip na to nejzajímavější, co nabízí domovina. 

Michaela Bugrisová

O svých gastrozážitcích 

napsala i knihu
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Vizitka
Michaela Bugrisová je cestovatelka, 
gurmánka a spisovatelka z Krnova. 
Vystudovala management cestovní-
ho ruchu, v roce 2015 opustila kan-
celářskou židli a s malým batohem 
odjela poznávat svět. Po návratu 
se věnovala redakční činnosti a PR, 
získávala zkušenosti v gastrono-
mických provozech a vydala knihu 
S chutí po Česku. Mezitím ještě stih-
la roční gastrocestu kolem světa, 
život na Sicílii i Šrí Lance. Její zážitky 
a fotky najdete na sociálních sítích 
pod přezdívkou BackPackLady. 

vám unikátnosti a tradice, přidávám 
doporučení a tipy od místních obyvatel. 
Vše se mnou prožijete z pohodlí domova 
nebo můžete sbalit batoh a vyrazit také. 
Kniha S chutí po Česku je úplně pro kaž-
dého, kdo má zájem poznat naši zemi.

Pokud bude mít kniha úspěch, máš 
už v hlavě pokračování?
V Česku je tolik zajímavých míst a podni-
ků, že by to vydalo na nekonečno dalších 
dílů. Mám v šuplíku ještě mnoho tipů, 
o které bych se chtěla podělit. Zároveň 
budu moc ráda, když mi čtenáři napíšou 
i svoje prostřednictvím mých webových 
stránek www.backpacklady.cz, proto-
že ty největší poklady často nenajdete 
na internetu, ale na základě doporučení.   

Nezkusila bys třeba svůj vlastní po-
řad na YouTube nebo jiné platformě?
Patřím k velkým příznivcům cestova-
telsko-naučných a gastronomických 

pořadů. Mít jednou svůj vlastní, to by 
byla fantazie. 

Jaký nejintenzivnější zážitek z cest se 
ti vybaví?
Když jsem si ve Vietnamu bez rozmy-
šlení koupila motorku, poprvé ji řídila 
v místním hektickém provozu a nakonec 
s ní najela přes 3 000 kilometrů. Od té 
doby patří k mým oblíbeným dopravním 
prostředkům; projela jsem na ní i část Šrí 
Lanky, Filipín a Indonésie. Silné dojmy 
jsem si odnesla také z afrického safari 
na vlastní pěst, treku sumaterskou  
džunglí a setkání s divokými orangutany, 
ale i z pobytu na Sicílii u místní rodiny, 
kde se vše točilo jenom kolem jídla.  

Co bys vzkázala všem, kteří se cítí 
nenaplnění a chtěli by podobně jako 
ty roztáhnout křídla?
Poslouchejte své srdce, to jediné nás 
vede správným směrem.   ▪

do koule a doslazený ovocnými sirupy. 
Protože je krásně barevný, připomíná 
pro Havaj tolik typickou duhu. V Jiho-
africké republice mě oslovila kultura 
grilování. Téměř každé ubytování nabízí 
venkovní gril a k němu příslušenství, 
místní řeznictví zase vyzrálé steaky 
za hubičku. V Česku mi utkvěly Loštice, 
známé výrobou olomouckých tvarůžků. 
Místní podniky z nich vyrábějí originální 
speciality jako například tvarůžkovou 
zmrzlinu, tvarůžpárek v rohlíku, slané 
zákusky nebo langoš s nastrouhaným 
tvarůžkem.

Proč ses rozhodla napsat knížku 
o toulkách Českem? Vždyť takových 
titulů je na trhu přece plno.
Dobrých knih není nikdy dost. A já 
si troufám tvrdit, že tato je opravdu 
jedinečná. Popisuji v ní svoje auten-
tické zážitky z výletů po všech krajích, 
které jsem projela vlakem. Vyhledá-
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Lipsko v současnosti patří k nejzelenějším a nejrychleji se 
rozvíjejícím metropolím v Německu. Není divu, vždyť jen 
málokde na světě natrefíte na takové propojení kultury, přírody 
a dynamicky pulzujícího velkoměsta jako právě tady. Při cestách 
po Evropě si sem určitě udělejte výlet nebo si tady naplánujte 
rovnou celou dovolenou.

POZNEJTE LIPSKO 
S RODINOU ČI PŘÁTELI 
během výletu nebo dovolené

Johann Wolfgang Goethe zde kdysi 
básnil o „malé Paříži“. Dnešní Lipsko 

se však ubírá moderním směrem, 
a proto se mu někdy výstižně přezdívá 
Hypezig. Největší město v Sasku má 
rozhodně co nabídnout, a to všem 
skupinám turistů. 

Hudební odkaz i přítomnost
Jen málokteré evropské město se může 
pyšnit tak bohatým hudebním dědic-
tvím jako Lipsko. Narodil se tu Richard 
Wagner, působili zde hudebníci Johann 
Sebastian Bach, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Robert Schumann, Johannes 
Brahms či Gustav Mahler – Lipsko tedy 
rozhodně musí vidět všichni hudební 
fajnšmekři. Pyšní se i renomovaným 
symfonickým orchestrem Gewand-
hausu či více než osmisetletou tradicí 
světově proslulého chlapeckého sboru 

Thomanerchor. Pravidelné hudební fes-
tivaly jako Bachfest tuto velkou kulturní 
tradici každoročně oživují. 

Vodní stezky
Bohaté hudební a kulturní dědictví Lip-
ska je známo široko daleko. Už ale méně 
se ví, že boduje i jako město vody. Kolem 
působivé industriální architektury vede 
nejedna vodní stezka a všude najde-
te samou zeleň. Udělejte si například 
projížďku kajakem či lodičkou po lipských 
řekách a uměle vytvořených kanálech! 
Kajaky si zapůjčíte v městském přístavu 
Stadthafen či v loděnici u Klingerwegu. 
A pak už jen stačí zabrat pádlem a zažít 
město z netradiční perspektivy.

Kreativní umělecká scéna
Díky dynamické umělecké a kreativní 
scéně je Lipsko opravdovým hotspotem 
pro kreativce a milovníky umění. Tato 
scéna je úzce spjata s místní industriální 
kulturou. Bývalé tovární haly jsou dnes 
místy, kde vzniká umění. Vydejte se 
na výlet do čtvrtí Plagwitz či Lindenau 
a objevíte například proslulé centrum 
umění Spinnerei v bývalé továrně na ba-
vlnu, kulturní centrum Kunstraftwerk 

nebo Tapetenwerk. A přidáme vám 
jeden tip. Spinnerei pro své návštěvníky 
několikrát do roka organizuje den ote-
vřených dveří (a potažmo ateliérů) – le-
tos na podzim to bude 18. a 19. září. Více 
informací najdete na www.spinnerei.de.

Pro cyklisty i děti
Lipsko vřele doporučujeme jako výletní 
cíl pro rodiny, páry či přátele. Obje-
víte zde krásy místních důlních jezer 
s krystalicky čistou vodou, projedete 
se na kole po dlouhých cyklistických 
trasách, okoštujete místní i světovou 
kuchyni a výbornou kávu. I děti si zde 
přijdou na své – zdejší zoologická zahra-
da totiž patří k těm nejkrásnějším v Ev-
ropě. Tak brzy na viděnou v Lipsku!  ▪

Více na 
www.leipzig.travel/lipsko

F o t o :  P h i l i p p  K i r s c h n e r
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Počká na mě vlak ve stanici? Tuhle otázku si klade cestující, 
když potřebuje přestoupit třeba z rychlíku do regionálního 
zastávkového vlaku. Často jde o minuty, které rozhodnou 
o tom, zda dorazí do cíle podle plánu. Princip návaznosti 
vlaků má přitom svá jasná pravidla.

STIHNU PŘESTOUPIT?

Díl
osmý vlakem prakticky l ČD servis

V první řadě je třeba vědět, co zna-
mená přípoj. Podle obecné definice 

zahrnuje vlaky, u kterých je v rámci 
jedné stanice doba mezi pravidelným 
příjezdem prvního (přípojného) vlaku 
a pravidelným odjezdem druhého 
(návazného) vlaku nejméně dvě minuty 
a nejvíce jedna hodina. Čas nutný 
na přestup se pohybuje od dvou minut 
ve stanici bez podchodu, kde cestující 
přechází maximálně dvě koleje. Třemi 
minutami je většinou definován čas 
nutný pro překonání více než dvou kolejí 
bez podchodu nebo přesun podchodem 
na sousední nástupiště. Za každé další 
nástupiště se k propočtu přidává jedna 
minuta. Pokud tedy vlak přijede napří-
klad k prvnímu nástupišti a ten navazu-
jící je přistaven až u nástupiště pátého, 
doba na přestup je dána šesti minutami. 

Když mám zpoždění
Komplikace nastávají při zpoždění. 
Obecně platí, že čekací doba je sta-
novena na minimálně pět minut pro 
mezinárodní vlaky EC, railjety a expresy. 
Rychlíkům, spěšným a osobním vlakům 

je stanovena čekací doba deset minut. 
Čekací doba znamená nejvyšší zpož-
dění, které druhý (návazný) vlak může 
z důvodu čekání na přípoj dostat. Do če-
kací doby ale musíte započítat i dobu 
potřebnou na přestup ve stanici! 

Pokud zpoždění přesáhne tolerova-
nou hranici, je určitě namístě informo-
vat se u průvodčího. Vlakový doprovod 
má nástroje ke komunikaci s dispečery 
Českých drah a ti jsou zase ve spojení 
s pracovníky řízení provozu Správy že-
leznic. Nelze však očekávat, že stihnete 
spoj, který jezdí v hodinovém taktu, 
když má váš vlak zpoždění půl hodiny. 

Ujel mi poslední přípoj
Pokud vám ujede poslední přípoj 
dne, nemusíte se bát, že strávíte noc 
na nádraží. Pokud do cíle vaší cesty vede 
ještě jiná cesta, byť oklikou, budete 
přepraveni bez doplatku. Pokud do cíle 
jede vlak vyšší kvality, na který nemáte 
jízdní doklad (například Pendolino), 
opět ho můžete využít bez doplatku 
a povinné rezervace. Stejně tak vás 
České dráhy převezou zpět do výchozí 

stanice zdarma, pokud neexistuje jiné 
řešení. Další možnost je dokončit cestu 
jiným dopravním prostředkem (autobu-
sem, taxislužbou), přičemž vám České 
dráhy proplatí náklady „do akceptova-
telné výše“. Pokud nelze ani to, můžete 
využít ubytovací voucher a noc strávit 
ve smluvním hotelu, pokud je takový 
v daném místě k dispozici. Ve všech 
případech se obraťte na staniční nebo 
vlakový personál, který poradí, jak dále 
postupovat. Více na www.cd.cz v sekci 
Čím se řídíme v dokumentu Smluvní 
přepravní podmínky ČD.  ▪

Kdy vlak nečeká 
na přípoj
 Mezi příjezdem prvního vlaku 

 a odjezdem druhého vlaku je 

 podle jízdního řádu maximálně 

 jedna minuta, případně doba 

 delší než 60 minut.

 Vlak jede na téže trati 

 opačným směrem.

 Vlak pokračuje stejným směrem

 na téže trati, ale má shodné 

 následující místo pravidelného

 zastavení.

 V jízdním řádu je vedle 

 značky  uvedeno, že mezi 

 dvěma konkrétními vlaky 

 není přípoj.

 U druhého vlaku je v jízdním 

 řádu značka  „nečeká 

 na žádné přípoje“.
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Skotsko

V poslední době získávají na popularitě dálkové pěší trasy. Čím dál více lidí dává 
přednost dovolené s batohem a spaním pod hvězdami před luxusním pobytem 
v přímořském letovisku. Není třeba zdolávat tisíc kilometrů přes velehory, 
existují i kratší trasy. Jednou z nich je skotská West Highland Way, kterou jsme si 
s přítelkyní Lenkou vybrali v létě 2018.

DÁLKOVÝ POCHOD 
SKOTSKOU VYSOČINOU 
prověří vaši fyzičku i vztah

T e x t  a   f o t o :  J i ř í  L e s á k
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První výhled na jezero Loch Lomond z kopce Conic Hill
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a tak se musíme ubytovat v některém 
z kempů. První pohled na jezero se vám 
nabídne po překonání kopce Conic Hill 
a výhled tu stojí vskutku za to! Sami 
Skotové říkají, že krajina v jejich zemi se 
velmi podobá Novému Zélandu, a tady si 
uvědomíte proč. 

Sledujeme cestu linoucí se z kopce 
dolů a dále k obzoru a najednou se 
nás konečně zmocní ten pravý zápal. 
Touha jít dál a objevit všechno, co se 
v té kouzelné krajině před námi skrývá. 
Sestupujeme k břehům jezera a v maleb-
né vesnici Balmaha si dopřejeme typický 
skotský čaj s mlékem. Ubytujeme se 
v kempu a jdeme si na oblázkovou pláž 
vychutnat přímo ikonický západ slunce. 
Jsme neskutečně šťastní, že tady může-
me být. Veškerá únava je pryč. 

Otravné mušky
Trasa kolem jezera pokračuje po skalna-
tých březích a není tak odpočinková, jak 
by se mohlo podle mapy zdát. Vítr bičuje 
vodní hladinu, u břehu šplouchají vlny, 

přecházíme přes mnoho přítokových po-
tůčků i vodopádů. V jezeru Loch Lomond 
sice marně budete hledat nestvůru jako 
ve známějším Loch Ness, zato se vám 
tady zřetelně připomenou svou přítom-
ností „midges“, malé otravné mušky, 
které neúnavně koušou do všech částí 
těla. Na obranu proti dotěrnému hmyzu 
jsme použili síťky přes hlavu, které se 
ale ukázaly jako málo účinné. Mušky se 
totiž přes oka síťky dokázaly postupně 
probojovat. Jejich neustálé kousání nás 
pohání dál a dál bez odpočinku, takže 
překračujeme mnohem větší porci kilo-
metrů, než jsme plánovali. 

Začíná silně pršet. Máme za sebou už 
více než 30 kilometrů denního pochodu, 
přičemž zhruba posledních osm jsme 
šli bez jediné zastávky, kdy jsme se ne-
stíhali ani napít. Jsme mokří i propocení 

Balíme. V základní výbavě na startu 
pochodu samozřejmě nesmí chybět 

dobrá obuv, nepromokavé oblečení, 
dostatek potravin, příslušenství pro 
kempování, ochrana proti hmyzu 
a ideálně také filtr na vodu. Skotská 
krajina je naštěstí na vodu velmi bohatá 
a prakticky neustále budeme překračo-
vat nějaký potok nebo řeku. Zjišťujeme, 
že naše batohy s veškerou výbavou váží 
asi 13 kilo, a znovu přehodnocujeme 
každou věc. 

Ty ses asi zbláznil!
Nezbývá než vyrazit. Po noci strávené 
v hotelu v Glasgow se místním vlakem 
dostaneme do čtvrti Milngavie, kde se 
nachází oficiální začátek treku. Najed-
nou vypadá všechno mnohem těžší, než 
jsme čekali. Lenka se na mě vyčítavě 
dívá, jen co si batoh nahodí na záda. 
V jejím pohledu se značí jasný vzkaz: 
„S tímhle že mám ujít 160 kilometrů? Ty 
ses asi zbláznil!“ Každou chvíli si děláme 
krátké pauzy, během nichž batoh letí 
na zem. Přesto věřím, že naše záda si 
brzy zvyknou.

První kilometry vedou městským 
parkem, který pozvolna přechází do ote-
vřené krajiny. Ta je v úvodní části cesty 
bohatá na lesy, potoky, rybníky a trochu 
nám připomíná domovinu. Velkou část 
území zabírají pastviny, na ovce nará-
žíme na každém kroku. Trasa mnohdy 
prochází přímo pastvinou pro doby-
tek, kam vcházíme přes branky, které 
za sebou musíme zase zavřít. Doufáme, 
že nás uvnitř nepotká nějaký rozzuře-
ný býk, jak se ale zdá, líně se pasoucí 
zvířata vůbec nezajímáme. Za lehkého 
mrholení pod zataženou oblohou ukra-
jujeme první desítku kilometrů, která je 
zřejmě nejméně záživná z celé trasy. Po-
tkáváme první Trail Magic Box – místo 
s drobným občerstvením pro poutníky. 
Spoléhá se na poctivost, každý by si měl 
vzít jen to, co potřebuje, a poctivě zapla-
tit náležitý obnos do kasičky. Obvykle 
je zde i vzkaz, jak daleko se nachází 
nejbližší obchod nebo jiné místo, kde se 
dá sehnat něco k snědku. 

Vítězí touha jít dál
Už druhý den se dostáváme na okraj 
chráněného území Loch Lomond,  
což je oblast kolem stejnojmenného  
největšího skotského jezera. Po jeho 
břehu vede cesta dlouhá více než  
30 kilometrů, zároveň je to jediná část 
treku, kde je zakázáno volné stanování, 

Na obranu proti 
dotěrnému hmyzu jsme
použili síťky přes hlavu, 
které se ale ukázaly 
jako málo účinné.

Stanování pod mostem Victoria Bridge
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a doslova se z nás kouří. Kamenitý terén 
nám neumožňuje stanování, a tak po-
kračujeme v chůzi až do tmy, kdy na hra-
ně absolutního vyčerpání zahlédneme 
rovnou pláž. V rychlosti stavíme stan 
a naprosto vysílení, se zimnicí se balíme 
do spacáků a použijeme i izotermickou 
fólii z lékárničky. 

Sněhová bouře v létě
Teprve ráno naplno doceníme, na jak 
krásném místě jsme se probudili. 
Sluníčko nám suší mokré věci a oba se 
až na pár puchýřů cítíme dobře. Jaká 
úleva, můžeme pokračovat! Po opuštění 
břehů jezera se krajina pozvolna mění, 
ubývá les, až úplně zmizí. Nahrazují ho 
nekonečné travnaté podmáčené planiny 
a v dálce se již rýsují první horské vr-
choly vysočiny. Před neustálými poryvy 

West 
Highland 
Way
Tato dálková pěší trasa (trek) 
měří necelých 160 kilometrů, vede 
z města Glasgow přes západní 
vysočinu (Highland) k moři. 
Absolvovat ji můžete během 
několika dní. Ačkoli nedosahuje 
takové délky jako jiné věhlasné 
světové treky, neznamená to, že 
nemůže prověřit vaši fyzickou 
i psychickou sílu. Překvapit 
může především nevyzpytatelné 
a proměnlivé skotské počasí, je 
nutné počítat s častým deštěm, 
zimou (i v létě může přijít sněhová 
přeháňka), ale také s nálety 
drobných mušek, které mohou 
dohnat nepřipraveného poutníka 
téměř k šílenství, či odlehlost 
některých částí trasy, kde je potřeba 
se dostatečně zásobit jídlem. Velká 
města po cestě nečekejte, lidských 
obydlí tu najdete poskrovnu. V cíli 
cesty, v přístavu Fort William, žije 
necelých 10 000 obyvatel – a to 
jde o největší město celé západní 
vysočiny. 

První kopce v jinak hospodářské 
krajině v první části cesty. V popředí 
dřevěný patník se značením trasy – 
stylizovaným bodlákem

Na oficiálním startu treku

Ikonická zřícenina bývalého hospodářství Lairigmor

Bodlák – symbol West Higland Way

Útulné městečko Kinlochleven

větru se prakticky není kam schovat, ale 
výhodou je, že zmizely mušky. Jedinými 
otravnými parazity tak zůstávají klíšťa-
ta, která ze sebe sem tam sundaváme.

Během nocování v kempu ve měs-
tě Tyndrum nás překvapuje sněhová 
bouře, naopak kempování v otevřené 
krajině na břehu řeky přímo pod starým 
kamenným mostem Victoria Bridge je 
takřka idylické. Šumění řeky, hned za sta-
nem nádherné louky, pasoucí se jeleni 
a západ sluníčka nad vzdálenými kopci. 
Právě takové okamžiky nás znovu nabí-
její energií. Jen teplota během noci klesá 
i v létě pravidelně téměř k nule, takže 
ranní vstávání bývá trochu nepříjemné.

Zázračné zachránění
Nechceme opakovat chybu jako u Loch 
Lomondu, a proto se uchýlíme k mírněj-
šímu tempu a za den zdoláváme okolo  
20 kilometrů. Trasa stoupá a vede 
na horské pláně. Bohužel se začíná rych-
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le kazit počasí. Ledový vítr a otevřená 
krajina dělají své. I tak jsme urazili sluš-
nou vzdálenost, takže se těšíme na no-
cování v kempu Kingshouse, jediné oáze 
na jinak nepřívětivé náhorní plošině. 
Areál ovšem prochází rekonstrukcí a je 
uzavřen! V otevřeném prostoru, v silném 
větru a zimě není moc možností, kde 
rozbít tábor, proto se nám jeví jako 
lepší varianta ujít dalších 15 kilometrů 
do vesničky Kinlochleven. Naneštěstí 
trasa vede přes horské sedlo, které ale 
právě zmizelo v mlze. Zvládneme tam 
vůbec dojít? Co teď?

A zrovna v momentě, kdy překračuje-
me silnici a přemýšlíme, co dál, zastaví 
u nás autobus, který jede do Kinlochle-
venu. Rozhodování trvá jen krátce, 
s ohledem na okolnosti se svezeme 
a trasu si tak bohužel mírně zkrátíme. 
Rád bych dodal, že ve všech skotských 
autobusech můžete platit u řidiče kar-
tou, šoféři jsou zde velice ochotní a rádi 
prohodí pár slov. Ve vesničce, která má 
jen několik ulic, jsme našli vše, co jsme 
zrovna potřebovali. Kinlochleven leží 
na konci jezera Loch Leven, jehož vody 
jsou již přímo spojené s mořem (vlastně 
jde o protáhlý fjord zasahující do vnit-
rozemí). Má sotva tisíc obyvatel, přesto 
je to největší sídlo, které jsme dosud 
od našeho odchodu z Glasgow navštívi-
li. Do cíle pochodu nám chybí nějakých 
25 kilometrů. 

Divoké ovce i kůrovec
Trasa posledního úseku začíná velkým 
převýšením. Je nutné z údolí vystoupat 
zpátky do kopců, což mezi nás vnáší 
mírné napětí, neboť po týdnu chůze 

Teplota během noci 
klesá i v létě pravidelně 
téměř k nule,
takže ranní vstávání 
bývá trochu nepříjemné.

máme trochu jiný názor na to, co se 
dá považovat za přiměřené tempo. 
Naštěstí po vystoupání na vrstevnici se 
projasní nejenom obloha nad námi, ale 
i atmosféra v „týmu“. Pokračujeme hor-
ským údolím, míjíme zříceninu statku 
Lairigmor, turisticky nejznámější místo 
z celé trasy. Údolí je tiché, potkáváme 
jen všudypřítomné polodivoké ovce, 
zřejmě pozůstatek bývalého hospodář-
ství. Ke konci trasy se do krajiny vrací 
les, ačkoli na některých místech jsou 
patrné stopy po poměrně nedávném 

Po přecenění sil jsme teprve ráno ocenili 
krásné místo, na kterém jsme se probudili

Čekání na vlak

Panoramatický pohled na krajinu za řekou Orchy
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kácení. Vysvětlení najdeme na infor-
mačních tabulích – také skotská krajina 
bojuje s kůrovcem. 

Tajný běh na vrchol
Do Fort Williamu nakonec nestihneme 
dorazit a zůstáváme v největším kempu 
v širokém okolí – Glen Nevis –, který 
leží pod úpatím nejvyšší hory celé Velké 
Británie jménem Ben Nevis. Rozhodli 
jsme se, že ztracené kilometry, které 
jsme přeskočili jízdou autobusem, 
získáme zpátky výstupem na známý 
vrchol. Druhého dne ráno nám počasí 
mimořádně přeje, na obloze ani mráček, 
naopak do nás praží sluníčko. Hezké 
počasí ovšem vylákalo na vrchol velké 
množství turistů a o tiché, liduprázdné 
krajině se nám tak může jenom zdát. 
I čeština je slyšet, a ne zrovna málo. 

Výstup nám zabere asi čtyři hodiny. 
Kromě kamenných cest a plání vede ces-
ta i kolem horského jezera a přes sně-
hovou plochu, která tu zůstává zřejmě 
celoročně. Výhled máme sice nádherný, 

Nejvyšší hora 
Velké Británie
Ben Nevis by vás s výškou  
1 343 metrů asi nijak neohromil, 
vždyť i naše Sněžka je výrazně 
vyšší. Jenže musíte brát v úvahu, 
že zde výstup začíná prakticky 
od úrovně hladiny moře, takže 
náročnost se dá srovnat s horský-
mi výšlapy ve Vysokých Tatrách. 
Mnoho lidí i kvůli nižší nadmořské 
výšce cestu podcení, nezohlední 
ani to, že počasí se tady mění 
velice rychle, a tak vyjdete-li 
za hezkého počasí, neznamená 
to, že nahoře nemůže být nulová 
viditelnost a sníh. Statisticky 
probíhá na Ben Nevisu jedna zá-
chranná operace denně! I my jsme 
večer při příchodu do kempu, den 
před výšlapem, viděli nad horou 
létat helikoptéru.

V kempu se ze všeho nejdřív snažíme usušit 
co nejvíc oblečení

Sněhová pole na hoře Ben Nevis   
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ale únava z posledního týdne se na nás 
už naplno projevuje, a tak při cestě na-
horu zápasíme se sebou samými. Navíc 
je skutečné vedro, a když překonáme 
několik falešných vrcholů, za nimiž se 
objeví další cesta, Lenka říká, že dál už 
to prostě nepůjde. Snažím se ji všemož-
ně povzbudit, i když sám netuším, jak je 
skutečný vrchol ještě vzdálený. 

Lenka si sedá do stínu a dává mi 
jasně najevo, ať jdu dál sám, že ona 
nemá v plánu se do mého návratu ani 
pohnout. Trochu mě to mrzí, nicméně 
jí nechávám zásobu vody a vyrážím dál. 
Po zhruba půl hodině konečně stanu 
na rozlehlé vrcholové plošině a vychut-
návám si výhledy, když tu náhle – Lenka 
stojí vedle mě! Absolutně to nechápu, 
ještě těsně pod vrcholem jsem se otáčel 
a viděl ji sedět tam, kde jsem ji zanechal, 
a najednou je tady! Někde v sobě našla 
rezervu svých sil a řekla si, že přece 
nemůže doma vyprávět, že na Ben Nevis 
vystoupala jen „málem“. Tak závěrečnou 
pasáž doslova vyběhla.

Z nádraží jedeme zpátky do Glasgow 
příjemným vlakem společnosti Scotrail. 
Jízdenku jsme si dopředu koupili přes 
e-shop a jednoduše vytiskli přímo na ná-
draží v samoobslužném kiosku zadáním 
údajů z e-mailu. Kdybychom si ji pořídili 
až přímo na místě, platili bychom čtyři-
krát víc. Vlak ujíždí zpátky skotskou kra-
jinou a v mnoha úsecích kopíruje trasu 
treku. Po půlnoci přijíždíme do skotské 
metropole, kde se připravujeme na ces-
tu domů. Na začátku jsme se trápili 
obavami, zda to vůbec zvládneme, a teď 
se cítíme naprosto báječně. Tenhle typ 
cestování můžeme vřele doporučit 
každému, koho láká volnost v nádherné 
a člověkem skoro nedotčené krajině. Je-
nom přidávám malé upozornění. Tento 
způsob dovolené je návykový a naprosto 
vás pohltí. Jak se říká, s jídlem roste 
chuť. Po skončení jednoho treku už 
budete chtít plánovat další.   ▪

Ve všech skotských 
autobusech můžete 
platit u řidiče kartou 
a šoféři jsou zde velice 
ochotní.

Rekapitulace ve vlaku
Po zdolání Ben Nevisu už zbývá jen 
maličkost – dokončit túru. Do městečka 
Fort William zbývají asi čtyři kilometry. 
Zanedlouho docházíme k místu oficiální-
ho ukončení. K úspěchu nám pogratuluje 
informační cedule a mapa celé trasy vyry-
tá do chodníku. V informačním středisku 
si také můžeme zakoupit certifikát o zdo-
lání celé trasy. Ve Fort Williamu panuje 
velmi poklidná a přátelská atmosféra. 
Lidé posedávají na trávníku v parku, 
nikdo nikam nespěchá. Nacházíme tu 
i řadu restaurací a kaváren, obchůdků se 
suvenýry i tradičním skotským zbožím. 
Dokonalé místo pro odpočinek. 

Na chodníku ve městě Fort William je možné si celou 
trasu symbolicky projít znovu

Odpočívadlo na okraji mořského fjordu

Vrcholová část hory Ben Nevis se sněhem

Spodní část svahů horského 
masivu Ben Nevisu
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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 

BOJUJEME O ZRNO A SVĚTOVÝ MÍR  
navzdory poruchám, prostojům  

a jaderným kovbojům
Jako vždy se v dobovém tisku střídala velká mezinárodní témata s problémy všedního dne. 

Zatímco členové brigády angažovaně protestovali proti americkým plánům na zbrojení, ostatní 
pracující i aktivní důchodci bojovali v obchodech o nové zboží a v kempech o místa k táboření. 

A zemědělci zachraňovali úrodu a plnili plán. Prostě tuhá, stabilní idyla.
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Kolem 21. srpna před 40 lety Rudé právo jako vždy 
mlčelo o výročí invaze „spřátelených vojsk“ do Čes-
koslovenska. A jako obvykle se hodně věnovalo 
žním. A i když ještě dlouho před nimi psalo, jak se 
na ně technika připravuje, byly tu v létě zase ty 
samé nešvary: poruchy a prostoje. 

Už v červenci se otevřel největší 
československý obchodní dům 
s módou – Liberecké prodejní trhy. 
Tradiční akci na 65 000 m2 prováze-
lo nákupní šílenství. Jen první den tu 
pořadatelé hlásili 25 000 lidí, kteří 
se hrnuli ke stánkům vystavovatelů 
sprintem (pokud to v té tlačenici 
vůbec šlo). Liberecké výstavní brány 
se uzavřely v srpnu a pozornost 
veřejnosti přitáhl další atraktivní 
veletrh – Trenčín, město módy. Ten 
se na rozdíl od toho libereckého 
pokusil v nových časech o revival: 
poslední se konal v roce 2018.

 Ať kombajny jedou naplno

Domácím tématem léta 1981 se stalo i dopravní značení. Zčásti to souviselo 
s právě otevřeným úsekem dálnice D1 – řidičům v Praze chyběly ukazatele, 
jak se na ni vůbec dostat. K tomu se přidala kritika poničených a nečitelných 
značek, ať už kvůli nekvalitní výrobě, nebo kvůli vandalům. Následovaly 
ovšem i dobré zprávy související s vývojem nových typů reflexního silničního 
značení. Po konstruktivní kritice by přece měla přijít i pochvala.

 Nakupujte v Liberci

 Kudy na novou dálnici?



takoví jsme (ne)byli l zábava

51

Zahraničněpolitickým téma-
tem sezony byla neutronová 
bomba, jejíž výrobě dal ame-
rický prezident Ronald Reagan 
zelenou. Celý svět zachvátily 
protesty, v našem tisku se 
na titulních stranách objevily 
otevřené dopisy rozhořčených 
odpůrců zbrojení a tvrzení, že 
USA chtějí získat převahu nad 
Sovětským svazem. Což byla 
koneckonců pravda. 

Autokempy a veřejná tábořiště byly v tehdejších novinách označovány jako „doplňko-
vá ubytovací síť“, třebaže si ubytování člověk většinou vezl s sebou v kufru auta. Kem-
pinková autoturistika tehdy zaznamenávala boom. V celém Československu bylo před 
40 lety asi půl tisíce autokempů a veřejných tábořišť, mezi kterými ovšem, jak se také 
psalo, „existují značné kvalitativní rozdíly“. Zmínka o obecné potřebě „podstatného 
zvýšení hygienického standardu“ se ve stranickém tisku rozhodně neocitla náhodou.

Krátkou zprávou se Rudé právo zmínilo 
o tom, že se za první pololetí podařilo 
vyvézt do Sovětského svazu přibližně 
50 vagonů cukrovinek, tedy asi 650 tun. 
Export potravin byl tehdy v gesci pod-
niku zahraničního obchodu Koospol. 
Sovětský trh byl natolik významný, že 
loga největších českých producentů 
dobrot existovala i v azbuce.

 Cukrovinky sovětům

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

Před 40 lety se dostal do ověřovací fáze 
nový typ trolejbusu Tr 14 ze Škodovky 
v Ostrově. Byl to důstojný nástupce 
legendární devítky, na jehož vývoji se 
pracovalo mnoho let. I když se deví-
tek vyrobilo celkem 7 500, zatímco 
čtrnáctek „jen“ necelé 4 000, v produkci 
se i díky exportu udržely plných 20 let. 
Uplatnění našly dokonce i na náročném 
americkém trhu.

 Ne, bombu ne!

 Nástup nové legendy

 Autokempy v oblibě
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Dopis s vylíčením neobvyklého zážit-
ku mi napsal Josef Samek z Kutné 

Hory. Pravidelně jezdíval na víkendy 
do asi 13 kilometrů vzdálené vesnice 
Bahýnko. Večer 14. srpna 1995 se díval 
na televizi, když tu asi ve čtvrt na deset 
vešla do pokoje jeho manželka a rozru-
šeně ho vyzvala, aby se šel podívat ven.

 „Sotva 60 až 70 metrů od našeho 
domu jsou vzrostlé smrky a borovice, 
každá přes 20 metrů vysoká. Některé 
z nich svítily, doslova zářily, jako by byly 
od vrcholu do jedné třetiny namočené 
ve zlatě. Barva perlila. Po chvíli se tato 
zlatá nádhera zvolna přesunula na další 
skupinu stromů a pak zase na další. 
Když bylo světlo přímo před naším 
oknem, pně pozlacených stromů úplně 
zbělaly. Vrcholem všeho bylo, když se 
jeden ze skupiny stromů začal kývat ze 
strany na stranu, jako kdyby ho chtěl 
někdo neviditelný vylomit. Celý úkaz 
trval asi deset minut. Potom se zlatá po-
leva vsákla do lesa a postupně zmizela.“ 

Příliš strašidelný les
Krátce nato jsem na místo činu zavítal 
s kamerou. Po tajemné záři nezůstaly 
žádné viditelné stopy. Stromy neměly 
ulomené větvičky ani ožehnutá místa 
na kmenech. Co se tedy onoho večera 
nad bahýnskými lesy objevilo? Byla to 
pouhá hra světla po západu slunce, 
neznámý atmosférický jev, nebo odlesk 
nějakého umělého zdroje? Možná odpo-

Na sklonku 20. století se na několika místech střední Evropy 
objevily podivné světelné úkazy. Nízko nad zemí visela jasně 
svítící oblaka, chodce v lesích děsily dlouhé pásy rudé mlhy 
a koruny stromů pokrývala perlivě žlutá záře. Neobyčejné 
reje tajemného světla pozorovaly desítky důvěryhodných 
svědků i u nás. 

Záhady na 
dosah ruky 
s Arnoštem Vašíčkem

F o t o :  a r c h i v  a u t o r a ,  W i k i m e d i a ?BAREVNÁ ZÁŘE 
NEZNÁMÉHO PŮVODU 
děsí nejen na Kutnohorsku

ale jakmile se od nich vzdálil, vracela se 
k němu zpět. Řádění přelétavých světel 
vyvolalo v domorodcích strach. Jedni 
byli přesvědčeni, že je to dílo mimozem-
ské civilizace. Jiní tvrdili, že v lese straší 
duše obětí nacistů. V hromadných hro-
bech tu totiž stále leží ostatky několika 
tisíc zastřelených Židů a vojáků různých 
národností. 

Překvapivý vědecký objev
Záhadný jev byl nejen opakovaně pozo-
rován, ale i vyfotografován. To přimělo 
dva krakovské vědce Józefa Żychowské-
ho a Mariusze Kolbera, aby se poku-

Polští vědci vyfotografovali zvláštní červenomodrý oblak

Uniká snad z kosterních ostatků fosfor, 
který vytváří svítící oblaka?

Nedaleko osady Bahýnko stál hrad Sion. 
Nachází se tu i masový hrob?

věď přišla o pár let později z Polska, kam 
jsem byl přizván k poněkud strašidelné-
mu případu. 

V Niepolomickém pralese na terénu 
nazývaném Kozí hůrky lidé často pozo-
rovali, jak tmu na počátku noci prozáří 
chuchvalce neidentifikovatelné záře. 
Jasně žlutá oblaka visela ve vzduchu, 
jako by přilnula ke kmenům stromů. 
Někdy reagovala na lidskou přítomnost 
a před blížícím se člověkem ustupovala, 
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změna teplot „zázrak“. Plyny vystupující 
z prohřáté půdy se za příchodu noci 
samy spalují a vytvářejí dojem zářícího 
vznášejícího se oblaku. I slabý závan 
větru dovede změnit jeho tvar nebo ho 
přesunout o kousek dál.  

Létající objekty
Můžeme však stejným způsobem vysvět-
lit podivné světélkování, které pozorova-
la rodina Josefa Samka? Osada Bahýnko 
leží jen několik kilometrů od hradu Sion, 
posledního útočiště Jana Roháče z Dubé. 
V jeho době krajinu často sužovaly krvavé 
půtky. Byly snad jejich oběti pohřbeny 
na jednom místě? Nebo zde leží těla 
zemřelých za morové nákazy v 15. sto-
letí? Místní půda má nesporně unikátní 
vlastnosti. Jak potvrdily výzkumy z roku 
1953, právě tudy vede uranová žíla. 

Nebo máme řešení přece jen hledat 
na obloze? Josef Samek totiž v závěru 
svého líčení píše: „Když se moje manžel-
ka svěřila s tím, co jsme viděli, přítel-
kyni, dozvěděla se, že tato přítelkyně 
seděla onen večer s mužem na verandě 
a společně pozorovali obrovský kužel 
světla, který jako by vycházel z nebe 
zhruba ve stejných místech, kde jsme 
sledovali zlatý přeliv.“ Nebylo by to popr-
vé, co oblohu nad Kutnou Horou ovládla 
tajemná záře. V roce 1539 na svátek 
svatého Oldřicha vyšla nad městem tři 
slunce. Na počátku 17. století se zde 
vznášela ohnivá koule a podle dobových 
záznamů tudy 10. dubna 1874 přelétal 
velký svítící objekt a přímo nad městem 
explodoval. Šlo o atmosférický úkaz, 
výboj energie, nebo projev mimozemské 
civilizace?  ▪

Soutěž 
o knihu Stopy neznáma  

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

Jakou barvu měla záře, 
kterou pozoroval Josef 
Samek v osadě Bahýnko? 

A rudou 
B zlatou 
C zelenou

Odpověď zadejte 
do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 18. srpna 2021.

?

sili rozluštit jeho tajemství. Na místě 
nejčastějšího výskytu provedli podrobné 
testy složení vody, půdy, povětří i rostlin. 
Výsledky výzkumu byly šokující. Oba 
vědci jsou přesvědčeni, že jde o projev 
spalujících se plynů vzniklých rozkladem 
mrtvých těl obětí zavražděných za dru-
hé světové války. Významným faktorem 
přitom je, že zemřelí byli pohřbeni 
bez rakví v písku a ne příliš hluboko. 
Rychlejší únik prvků do okolí umožňuje 
i velké množství kovů v půdě. Část z nich 
pochází z nábojů popravčích čet. 

V lidském těle, především v kostech 
a zubech, najdeme okolo jednoho kilo-
gramu fosforu. Tento prvek za určitých 
podmínek vytváří plyny, které se mohou 
samy vznítit. Ovšem jen v noci, protože 
denní světlo je rozkládá. K jejich tvorbě 
přispívá i nadměrná vlhkost prostředí. 
V době, kdy po velmi horkém dni na-
stává chladný večer, nastartuje prudká 

 Jsou tajemné světelné jevy důsledkem 

přeletů neznámých objektů?
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Vítejte zpátky
ve škole

Budete studovat VŠ v Brně?

eshop.idsjmk.cz
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S t u d e n t i !
Buďte smart a kupte si výhodnou předplatní jízdenku  
on-line na  eshop.idsjmk.cz. 
Stačí mít: bankovní kartu + ISIC + fotografii. 

Předplatní jízdenka se studentům  
vyplatí už při 11 cestách za měsíc.

Poradíme: v kontaktních centrech IDS JMK  
v Brně (pod hlavním nádražím), v Břeclavi, 

ve Vyškově, v Boskovicích a ve Znojmě 
a na  www.idsjmk.cz/eoc.
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Na germanismy v češtině jsme v našem seriálu narazili již mno-
hokrát. Proč vlastně působení německého jazyka zanechalo 

na naší mateřštině tak výrazné stopy? Svou roli sehrála zeměpisná 
blízkost a především početná německy mluvící menšina, která 
na našem území až do druhé světové války žila. Třeba brněnský han-
tec je založený z velké části na němčině. To se týká i proslulého slova 
šalina. Zlí jazykové hledají jeho původ ve spojení Scheisse Linie, což 
doslova znamená pokálená linka. První tramvaje byly koněspřežné, 
takže nějaký ten koblížek na trati se dal očekávat. Mnohem prav-
děpodobnější je ovšem výklad podle nápisu Elektrische Linie, tedy 
elektrická dráha.

Furt má pech
Německé protějšky najdeme pro slova z nejrůznějších oblastí lidského 
života. Vezměme si takového štamgasta, který chodí imrvére do stejné 
knajpy. Štamgast je už od pohledu germanismus jako hrom: německé 
Stammgast znamená doslova kmenový host. Imrvére vzniklo zkomo-
lením fráze immer während, tedy neustále neboli furt. Slovíčko furt 
pochází pro změnu z německého fort, tedy pryč nebo dále. A knajpa? To 
je samozřejmě hospoda, podle německého výrazu Kneipe.

Němčina nám propůjčila také řadu pořekadel, u kterých bychom 
cizí původ asi nečekali. Když má někdo štěstí, říkáme o něm, že má 

kliku. Odkdy je klika germanismus? Klika na dveřích či okně s tím ne-
souvisí. Klika v tomto přísloví není vlastně žádná klika, ale počeštění 
německého výrazu Glück, v překladu štěstí. Podobně vzniklo i rčení 
mít pech, jinými slovy mít smůlu. V němčině totiž Pech znamená 
smůla. 

Kde se vzal pučtok?
Germanismy v češtině bývají většinou velmi důrazné, takže naší 
mluvě dodávají pořádný říz. Tím spíš že spousta z nich pochází 
z vojenského prostředí, odkud je rozšířili Češi sloužící v rakousko-
-uherské armádě. Hezkým příkladem dobře mířeného germanismu 
je nepříliš lichotivé přirovnání blbý jako pučtok. Německé Putzstock, 
česky řekneme vytěrák, znamená jednoduchou pomůcku určenou 
k čištění hlavní pušek. Připomíná to podobně nepěkné přirovnání 
blbý jako tágo, tedy kulečníková hůl, přičemž výraz tágo k nám 
přišel nejspíš také prostřednictvím němčiny.

Jak jsme se přesvědčili, německým slovům v češtině se nevyhne-
me. U některých už na první pohled vidíme, že nejsou domácího 
původu. Jenže u jiných by nás ani nenapadlo, že nejde o původně 
české slovo. Než abychom se zlobili, že kvůli cizím slovům nemluví-
me tak úplně česky, zkusme raději výpůjčky z jiných jazyků brát jako 
zpestření naší hezké řeči.  ▪

Moje babička pucovala tepich v cimře, sedávala na štokrleti vedle špajzu a chodívala se 
vyluftovat na špacír. A když jsem imrvére zlobila, volávala na mě: Himlhergot, musíš furt dělat 
virvál? A často vytáhla z kredence šrajtofli a dala mi nějaký ten tringelt. Pokud jste všemu 
rozuměli, tak gratuluji. Už skoro umíte německy!

Hezky 
česky

podle Markéty 
Gregorové
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Tepich v cimře, štokrle u špajzu  
a štamgast v knajpě
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Do režisérských vod se rozhodl vstoupit 
herec Michal Suchánek. Sám si napsal pří-
běh bývalých spolužáků, kteří se postupně 
scházejí na večírku. Setkání by se pravdě-
podobně neslo v duchu lehkého škorpení 
a nostalgických vzpomínek, kdyby místo 
dalšího spolužáka u dveří nezazvonil 
podomní prodavač a nepřinesl nečekanou 
zprávu o kamarádovi, který už nikdy nedo-
razí. Účastníci večírku se za ním vydávají 
autobusem. Během cesty se ale ukáže, že 
mluvit o skutečných pocitech je mnohem 
složitější, než se zdá.

„Pustit se do režie celovečerního filmu 
pro mne mělo dva zásadní důvody. Prvním 
byla efektivita práce. S autorem scénáře 
se znám už od narození a nemusel mi tedy 
dlouze vysvětlovat pro jiné často nepocho-
pitelné tvůrčí pochody. Druhým zásadním 
důvodem byla nechuť oblékat si každé 
ráno kostým. Takže musím poděkovat 
hercům, kteří to vzali na sebe,“ zavtipkoval 
Suchánek.

Možná o tom ani neví, ale Jiřího Šalamouna 
zná každý. A to díky Maxipsu Fíkovi, jehož 
je autorem. A ač je mu na doposud nejroz-
sáhlejší retrospektivní výstavě v pražském 
Museu Kampa věnována podstatná část 
expozice, není žijící legenda knižní ilustrace 
a animovaného filmu rozhodně tvůrcem 
jediného opusu. Byl výtvarníkem řady dalších 
animovaných filmů, vytvořil desítky volných 
litografií a plakátů, vydal také dvě sbírky 
básní a jednu sbírku záznamů snů a graficky 
upravil a svými obrázky doprovodil více než 
stovku knih.

VEČÍREK

 Film měsíce
 Výstava

Jiří Šalamoun:
Kdo neviděl, neuvěří, 
to mně věřte!

13 MINUT
Nový dokumentární snímek Víta 
Klusáka vychází z jednoduché, ale 
o to účinnější úvahy: nikdo z nás by se 
nechtěl stát viníkem závažné doprav-
ní nehody. Nikdo z nás by nechtěl 
na vlastní kůži zažít okamžiky blížící 
se – a přitom úplně zbytečné – smrti. 
Nikdo z nás by nechtěl žít do konce 
života s vědomím, že jsme někomu 
blízkému či naopak úplně neznámému 
vzali život. Prostřednictvím pěti viníků 
snímek vypráví příběhy řidičů, kteří si 
výše uvedeným prošli a stále procháze-
jí. Řidičů, kteří našli odvahu svou vinu 
přetavit do vzkazu. Film je dostupný 
online v O2 Videotéce, DAFilms,  
Vodafone TV, Voyo, Orange TV,  
Starmax a na dalších platformách. 

Kulturní tipy 
a recenze
Jana Kábrta OTEVŘENO 

DO 
30. ZÁŘÍ

MUSEUM KAMPA, PRAHA 

D
 Film na doma

 Divadlo

ČR, 85 MIN. / REŽIE – VÍT KLUSÁK 

HRAJÍ: TOMÁŠ BERAN, 

JAN HAMR, TOMÁŠ HAVELKA, 

ROMAN LAIBL A DALŠÍ

Tři veteráni
V tuzemsku nesmrtelnou pohádku představil 
herec Jan Werich v roce 1960 a o tři roky později 
ji načetl na desku. V roce 1983 stvrdili Tři veteráni 
pečeť legendy filmem Oldřicha Lipského, v němž 
herecky triumfují Rudolf Hrušínský, Petr Čepek 
a Josef Somr. A nyní se zábavný příběh tří vyslouži-
lých vojáků představí na letní scéně Východočeské-
ho divadla Pardubice na Kunětické hoře. Znovu tak 
ožijí dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a vojen-
ský kuchař Servác, kteří ne zrovna moudře naloží 
se zvláštními dary od dobrosrdečných skřítků 
a poměrně dlouho jim trvá, než pochopí, co 
je pro ně na světě opravdu nejdůležitější.

ČR, 90 MIN. 

REŽIE – MICHAL SUCHÁNEK

HRAJÍ – JIŘÍ LANGMAJER, 

TATIANA DYKOVÁ, KAREL RODEN, 

NELA BOUDOVÁ, 

MIROSLAV VLADYKA A DALŠÍ

20.–22. SRPNA

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE / KUNĚTICKÁ HORA 

INZERCE
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Každý film o legendě stojí a padá s jejím 
představitelem. S mírou hereckého 

talentu a odhodlání. V případě Zátopka 
nemohl mít David Ondříček šťastnější ruku, 
protože Václav Neužil obsáhne Zátopka 
na maximum. Úročí svůj mimořádný he-
recký potenciál, který se potkal s odpověd-
ností pečlivých příprav v podobě zkoumání 
člověka, kterého nakonec nehraje, nýbrž se 
do něho na plátně vtělí. Od fascinující po-
doby přes neobvyklé a charakteristické rysy 
v běhu i mluvě až po emoce, které diváka 
ovládnou i přes dávno prolomené napětí, 
„jak ty závody v Helsinkách asi dopadnou“.

Nezávidím hercům, kteří se Neužilovi 
postaví na Českém lvu. Jak se říká – není 

o čem. Respekt si v tomto směru připisuje 
i režisér David Ondříček, protože po krátké 
době, konkrétně po Šarlatánovi Agnieszky 
Hollandové, předvádí, jak má vypadat práce 
režiséra s hercem. Respektive s herci, neboť 
Martha Issová podává (i když na menším 
prostoru) podobně strhující výkon.

Scenáristické trio Ondříček, Alice Nellis 
a Jan P. Muchow sleduje Zátopka především 
jako fenomén, chlapa z chudé rodiny, který 
dokázal dobýt svět. Obdivným pohledem, 
který opomíjí či se jen okrajově dotkne lid-
ských selhání, ať již jde o režim, či partner-
skou věrnost. Zvolili oslavu vůle a talentu. 
A ta z plátna dýchá nezměrnou silou.

HAPPIER THAN EVER 
BILLIE EILISHOVÁ
Devatenáctiletá Billie Eilisho-
vá, která poslední dobou sbírá 
ve velkém ceny Grammy i další, 
o sobě dala poprvé vědět před pěti 
lety skladbou Ocean Eyes, o rok 
později už měla písniček na ma-
lou desku a tu první opravdovou 
vydala v březnu 2019. Jmenovala 
se When We All Fall Asleep, Where 
Do We Go? a okamžitě začala bořit 
hitparády. Před časem dívka, která 
hlásala, že na vzhledu nezále-
ží, šokovala, když se v korzetu 
objevila jako sexsymbol na obálce 
magazínu Vogue. A nyní dozrál 
čas i na druhou desku, která 
vychází v těchto dnech. K ní mladá 
zpěvačka vzkázala jediné: „Je to 
moje nejoblíbenější věc, jakou jsem 
zatím udělala.“

JEN JEDNOU DOSTAT ŠANCI 
LADISLAV VOSTÁREK

Jak to chodilo s bigbítem za minulého režimu? 
O tom píše letošní pětasedmdesátník Ladislav 

Vostárek, někdejší manažer kapely Shut Up 
Františka Ringo Čecha, spolupracovník Kata-

pultu a také zakladatel skupin Turbo a OK Band. 
„Rozhodnete-li se tuto knihu nejen otevřít, ale 

dokonce ji i číst, činíte tak na vlastní nebezpečí. 
Tento spisek totiž nemá s korektností v žádném 

ohledu nic společného,“ slibuje autor.

HVĚZDY NAD HLAVOU
Hvězdy má nový romantický 

seriál Primy, kterým se vyzbrojila 
na nadcházející podzimní sezonu, 
nejen v názvu, ale také v seznamu 
herců. Hlavní roli venkovské vete-
rinářky, která se musí rozhodnout 

mezi dvěma muži, si zahrála 
Tereza Kostková, její nápadníky 

Roman Vojtek a Roman Zach. Vedle nich 
se zde objeví Bolek Polívka, Pavel Zední-
ček, Alena Mihulová, Petr Nárožný, Old-
řich Vlach, Václav Kopta, Veronika Khek 

Kubařová, Jitka Smutná a mnoho dalších. 

 CD

Film Zátopek. I jeho zasáhla pandemie, a než mu dovolila 
vyběhnout na filmová plátna, musel si rok počkat. A za tu 
dobu vystupňoval očekávání. Líp se s nimi vypořádat 
nemohl – je strhující.

 Kniha

NEUŽIL HRAJE ZÁTOPKA  
NA MAXIMUM

100 %

kultura l zábava

C

 TV tip

PRIMA 

OD PONDĚLÍ 30. SRPNA / 20:15
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zábava l kultura

Ronaldo má celosvěto-
vě nejvyšší počet  

tzv. followerů, tedy lidí, 
kteří jeho Instagram sledují –  
je jich přes 314 milionů. 
A to mu podle společnosti 
Hopper, která se mimo 
jiné zabývá analýzou dat 
na sociálních sítích, umož-
ňuje tak vysoké příjmy. Ty 
ovšem u nikoho v první 
desítce žebříčku nejlépe 

vydělávajících na Insta- 
gramu neklesnou pod  
24 milionů, které si na je-
jím chvostu účtuje model-
ka Kendall Jennerová se 
175 miliony sledujících. 

Ze známého klanu 
Kardashianových tu není 
sama, na šestém a čtvr-
tém místě má sestry Kim 
Kardashianovou a Kylie 
Jennerovou. Třiadvacetile-

tá Kylie se dokonce stala 
nejmladší dolarovou milio- 
nářkou světa a za jeden 
reklamní příspěvek si dnes 
může říct až 34 milionů 
korun. Podobné peníze 
požaduje za fotku na In-
stagramu i herec a silák 
Dwayne Johnson, známý 
jako The Rock. Tomu patří 
hned druhá příčka  
po Ronaldovi.

Soutěž o knihu 
Šedý muž
Vyhrajte knížku amerického spisovatele Marka 
Greaneyho, podle které nyní televize Netflix točí 
v Česku svůj zatím nejdražší projekt vůbec – 
s Ryanem Goslingem v hlavní roli. A pokud máte 
rádi styl Jamese Bonda, bude se vám to líbit.

Kdo se účastní večírku  
ve stejnojmenném filmu  
od Michala Suchánka? 

A tajní agenti
B mafiáni 
C bývalí spolužáci

Odpověď zadejte do příslušného formuláře 
na www.cdprovas.cz do 18. srpna 2021. 

Zpěvačka Selena Gomezová navrhla 
kolekci vlastních plavek a sklidila 
potlesk za to, že se v nich vyfotila bez 
úprav a retuší. Ostatně takový styl 
značka La Mariette, pro kterou plavky 
vytvořila, razí.

Umístí na svůj Instagram jeden obrázek a na účtě mu 
za to přistane 35 milionů korun. Tak vypadá obchodní 
partnerství s fotbalistou Christianem Ronaldem. 
Za příspěvek si může říct nejvíc ze všech.

CHRISTIANO RONALDO 
vydělává nejvíc

 To nej z Instagramu

Cose děje

Solidarita po tornádu
Neuvěřitelná vlna solidarity se zvedla 
po úderu ničivého tornáda na Moravě. 
Svou roli v tom samozřejmě sehrála média, 
ovšem lví podíl měly i sociální sítě. Od sdí-
lení videí, která fascinovala u nás dosud 
nepoznaným dílem zkázy, až po svolávání 
dobrovolníků na pomoc v postižených mís-
tech. Fakt, že se mezi lidmi během pár dní 
vybralo přes miliardu korun, hovoří za vše.

Pastrňákovo neštěstí
Smutnou zprávou šokoval jeden z nejlep-
ších hokejistů světa – David Pastrňák. Jeho 
novorozený syn, kterého s přítelkyní Re-
beccou Rohlssonovou pojmenovali Viggo 
Rohl Pastrňák, zemřel šest dní po porodu. 

K příspěvku, který 
Pastrňák uveřejnil 
na Instagramu, 
připojil dojemný 
text: „Máme nad 
sebou anděla, kte-
rý se na nás dívá, 
a říkáme mu SYN. 
Navždy tě budeme 
milovat.“

?

Hitem jsou ob-
rázky plovou-
cích snídaní, 
ranního jídla 
servírované-
ho v bazénu 

nebo ve ví-
řivce. Chlubí 

se jimi hotely, 
jejich hosté 

i influenceři.

Spoustu zamilo-
vaných selfíček 
z dovolené 
umístila na svůj 
Instagram he-
rečka Catherine 
Zeta Jonesová, 
manželka  
Michaela  
Douglase.
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Bohemír vstoupil do rozlehlé ná-
dražní haly plné spěchajících lidí 

a zastavil se uprostřed, aby se pokochal 
tou velikostí i silou okamžiku. Otočil 
se pomalu dokola a pak ještě jednou, 
koukal střídavě na stropní podhledy 
a na kolemjdoucí. Bez zájmu ho míjeli 
rozjaření batůžkáři, nervózní dámy 
a pánové s kufříky a kabelkami i skauti 
v zabahněných pohorkách. Kdyby tak 
všichni tušili, koho právě potkali. „Jako, 
můžete uhnout?“ uslyšel pisklavý ne-
přejícný hlas nějakého týpka v oranžové 
vestě, který před sebou tlačil čisticí stroj. 
Raději rychle vystoupal po schodech 
na nástupiště a z nástupiště do prvního 
patra. Na chodbách panoval pořádek 
a přísné ticho. Ta vůně úřední důležitosti 
a zatuchlosti ho omamovala.  

Významně zasunul papírovou cedulku 
do rámečku na dveřích a zálibně se 
na ni podíval. NADNÁDRAŽNÍ INSPEKTOR 
LUDĚK BOHEMÍR, MBÚ. Mistr Brilantních 
Úvah. Vše vyvedeno ve zdobném fontu 
písma HARVEJ. „Co to má jako být?“ 
slyší za svými zády náměstkův údiv. „Ty 
nevíš, že používáme obyčejný tajmsy? “ 
„Omlouvám se, pane náměstku, hned to 

napravím,“ přispěchal s rychlou reakcí 
Bohemír, jemně se uklonil a hned zase 
cedulku z rámečku vyndal.  

Náměstek se otočil a bez jakéhokoli 
náznaku pochopení odešel. Bohemír 
čekal, že mu aspoň popřeje hodně úspě-
chů v práci, byl to přece jen Bohemírův 
první den. Tak dlouho usiloval o vlastní 
kancelář v prvním patře té velké budovy 
nad hlavním nádražím! A tak dlouho 
včera večer přemýšlel, co si má vzít 
na sebe, aby na náměstka udělal skvělý 
první dojem. A pak mu to došlo. Ke svým 
oblíbeným barevným ponožkám si 
vezme decentní šedé kalhoty a k tomu 
sáčko s bílou košilí a kravatou. Nebude 
ale vypadat příliš komisně? Ne, náměs-
tek několikrát zmínil, že jako nadná-
dražního potřebuje někoho, kdo mu 
nebude dělat ostudu. Měl jasno, vezme 
si kravatu! Ale jakou? 

Ta strakatá by mu ladila k barevným 
ponožkám, ale zase se moc nehodí 
k černému kufříku. Ta černá by se sice 
hodila ke kufříku, ale je trochu smutná. 
A premiéra musí být veselá. Určitě to 
s náměstkem po práci pořádně oslaví. 
Nejlepší asi bude ta červená hedvábná; 

krásně se leskne při slunečném počasí. 
Anebo ta ostře zelená? Nevypadal by 
v ní ale jako ekologický aktivista? To by 
si rozhodně nepřál. I když náměstek 
před časem vyměnil svoji motorovou 
sekačku za elektrickou. Pořád o tom 
všem povídal, jak je z ní nadšený. „No,“ 
povzdechl si Bohemír, „ráno moudřejší 
večera.“ Zhasl světlo v šatníku a odebral 
se ke spánku.  

Případy inspektora 
Bohemíra

KRAVATA

Kravatu jaké 
barvy si nakonec 
ráno Bohemír 
uvázal?
Dokážete vyřešit 
z dostupných indicií?  

?
Žádnou. Nemohl se totiž rozhodnout, tak zvolil kom-

promis. Nebo vy snad na obrázku nějakou uvázanou 

kravatu vidíte? Tu, která čouhá z kufříku, si vzal pro 

jistotu s sebou, člověk nikdy neví. Správný detektiv by 

měl věřit vlastním očím! 

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
meníčkovajíčkové

VAJEČNÉ OMELETY,
LÍVANCE A PALAČINKY
dokonale vláčné a hezky nadýchané

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

Palačinky je třeba 
pomalu osmažit 
z obou stran, 
zatímco omeleta 
se neotáčí.

Lívanec, nebo 
palačinka? 
JDE O PRŮMĚR I VÝŠKU
Jednoduché lité těsto 
z mouky, vajec a mléka zná 
lidstvo už hezkých pár tisíc 
let. K přípravě kdysi stačila 
rozpálená kamenná deska 
nebo plotna kamen, dnes se 
používá obyčejná pánvička 
nebo speciální lívanečník. 
Na rozdíl od palačinek se 
do lívanců přidává i droždí, 
vzniká tak hustší kynuté nebo 
polokynuté těsto, které má 
zásadní vliv na výslednou 
výšku placky. Palačinky jsou 
naopak tenčí a jejich průměr 
odpovídá velikosti pánve. 

Samotné české slovo 
palačinka pochází 
z maďarského palacsinta, 
v sousedních německy 
mluvících krajích je slovo 
Palatschinke naopak 
převzato z češtiny. Palačinky 
a lívance na slaný i sladký 
způsob jsou oblíbené 
po celém světě, a dokonce 
mají svůj mezinárodní den.  

Banánové palačinky  
s čokoládovo-tvarohovým krémem 
POČET PORCÍ PODLE PRŮMĚRU PÁNVE
PŘÍPRAVA: 10 MINUT   ODLEŽENÍ: 30 MINUT    SMAŽENÍ: 10–20 MINUT
I  250 ml polotučného mléka  I  150 g hladké mouky  I  2 vejce  I  1 vanilkový cukr  I  špetka soli  I  250 g polotučného 
tvarohu  I  1 čokoláda na vaření  I  banány  I  máslo

Vaječné placky se dají připravit na mnoho způsobů, přitom 
si vystačíte s minimem surovin a času. Jejich lahodná chuť je 
zcela nezaměnitelná. I proto si je čas od času rád připraví doma 
na pánvičce jak zkušený kuchař, tak úplný začátečník. Úkol 
vykouzlit dokonalou omeletu či palačinku patří také k oblíbeným 
kuchařským testům v pohostinství i v soutěžních pořadech.  

1 Základní těsto na palačinky připravte z mléka, 
mouky, vajec, cukru a soli. Dodržujte přitom 

doporučený poměr surovin. 

2 Tekuté těsto dobře promíchejte vidličkou 
nebo kuchyňskou metlou. Mělo by mít správ-

nou konzistenci – ani husté, ani řídké. Směs dejte 
na 30 minut odpočinout do lednice. 

3 Zatím si připravte krém. V kastrůlku rozpusťte 
na mírném stupni máslo a následně tabulku 

čokolády. Přidejte tvaroh a vše dobře promíchej-
te. Odstavte stranou. 

4 Mírně rozpálenou pánev potřete 
máslem a přilijte naběrač-

kou směs na palačinky, rozetřete 
po celém povrchu pánve. Až se těsto 
z jedné strany osmaží a zpevní, opatr-
ně ho obraťte a osmahněte i z druhé 
strany. 

5 Palačinku potřete čokoládovo-
-tvarohovým krémem a nasklá-

dejte na ni kolečka banánu. Přehněte 
nebo srolujte. 
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Omeleta se před 
podáváním 
opatrně sroluje 
obracečkou na pánvi 
nebo se přehýbá 
napůl až na talíři.

Omeleta se žampiony a sýrem feta
NA 1 PORCI
PŘÍPRAVA: 5 MINUT   RESTOVÁNÍ: 5 MINUT   OPÉKÁNÍ: 5 MINUT
I  3–4 vejce  I  2 žampiony  I  červená cibule  I  sýr feta  I  pepř, špetka drceného kmínu  I  citron  I  sůl  I  rostlinný olej  I  bylinky na ozdobení

1 Pokrájejte žampiony na plátky a zakápněte tro-
chou citronové šťávy. Cibuli nakrájejte na tenké 

plátky a sýr feta rozdrobte na malé kousky. 

2  Vajíčka rozklepněte do misky, přilijte trochu 
vody, osolte a dobře promíchejte. Můžete přidat 

i pár bylinek. 

3 Na pánvi na středním stupni rozehřejte olej 
a restujte na něm cibuli a žampiony se špetkou 

kmínu, dokud se z nich nevypaří přebytečná tekuti-
na a nezbarví se lehce dohněda. Nakonec opepřete 
a mírně osolte. 

4 Do pánve s orestovanou cibulí a žampiony vlijte 
vaječnou směs a promíchejte s již orestovanými 

surovinami, aby se nepřipalovaly. Posypte rozdrobe-
ným sýrem feta a nechte vejce pracovat.  

5 Ztlumte plamen a omeletu smažte, až její povrch 
přestane být mokrý a začne mít tendenci tuh-

nout. Důležité je hmotu nevysušit. 

6 Omeletu je potřeba v pánvi před podáváním 
srolovat, nebo alespoň na talíři přehnout napůl. 

Bude tak déle teplá a navíc zabráníte jejímu vysu-
šení.  
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DĚLA

FLÓRA

??POMŮCKA:
AAK, NOA,

PAP
KOTOUČ VĚDRO HALOVÝ

PRVEK

AUTOR
PAMĚTNÍ

KNIHY

KOZÁCKÝ
NÁČELNÍK

1. ČÁST
TAJENKY HORNÍ KVĚTENSTVÍ

ŠEŘÍKU
PRODĚLÁ-

VAT TA I ONA ŽENSKÉ
JMÉNO

JEDEN
(PŘI ROZ-

POČÍTÁVÁNÍ)
OZNÁMIT

ROČNÍ
OBDOBÍ
(SLOV.)

CUKRÁŘSKÝ
VÝROBEK

ZMĚKČO-
VADLO
VODY

OBJEVOVAT

AVIVÁŽNÍ
PŘÍPRAVEK

ZNAČKA
PUNČOCH

SVALEK
(MEDIC.)

ČÁST
KARTOTÉČ-

NÍHO
LÍSTKU

CHEMICKÝ
PRVEK

ZAJIŠŤOVAT
(PŘÍSTROJ)

2 . ČÁST
TAJENKY

NÁSEP

OVANUTÍ
(BÁS.)

?

?

?

ÚTOČIŠTĚ
(-S-)

MUŽSKÉ
JMÉNO

TLACHAT

RÝNSKÝ
ČLUN

ESKYMÁCKÝ
ČLUN

KOČÍ

ORAZÍTKO-
VAT

ZNAČKA
MLÉČNÝCH
VÝROBKŮ

PŘEDLOŽKA

CHININOVÝ
NÁPOJ

PŘÍBUZNÁ
TNT (ZKRÁC.
VOJ. NÁZEV)

HÁJOVÁ
BYLINA

SVOBODNÝ
ŠL. STATEK

SONDA

PŘEDLOŽIT

AMERICKÝ
SPISOVATEL

ČÁST
CHODIDLA

NÍZKÁ
DŘEVINA

ODDÍL
VOJSKA

NEVĚRY
OKRAJ

KLOBOUKU

MEZINÁR.
KÓD LITVY

HEJSEK
(ZASTAR.)

ZVÝŠENÝ
TÓN

GEOCHRON.
JEDNOTKA

PLETIVO
POD KŮROU

JIHOAM.
POHOŘÍ

STIMULY

NAZVAT

NESTANOVIT
VÝPOČTEM

POVRCH KME-
NE (ZASTAR.)

KNIŽNÍ SPOJKA

BIDLONÁZEV
PLANETKY

4. ČÁST
TAJENKY

PLYNNÝ
UHLOVODÍK

ODLIŠNÍ
PROVAZY

SE SMYČKOU

ZNAČKA
FRANCOUZ-

SKÉ
HOŘČICE

HLÍNA NA
KOŘENECH

VLNĚNÉ
SUKNO

NADÁNÍ

LETMÝ
DOTEK
MÍČE

PLAVECKÝ
STYL

DOSTAVE-
NÍČKO

POL. TISK.
AGENTURA

OBCHODNÍ
SRÁŽKA

3. ČÁST
TAJENKY

POUZE
(V NÁŘEČÍ)

PORÁŽET
(STROMY)

NÁZEV
HLÁSKY

A SICE

LITINOVÝ
PLÁT

PRUDKÝ
POKLES

OPĚT

PRAVOSL.
SVĚTEC

KONČETINA
(ZHRUB.)

SLIZ
VÝZVA

NEZVALOVA
HRDINKA

ČESKÝ
HEREC

STARÉ
VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

TYHLEMRAVOUK

VRCH  
U BĚLEHRADU

TUKOVÝ
NÁDOR
VĚZENÍ

(ARGOT)

AFRICKÝ
STÁT

IZRAELSKÁ
ZPĚVAČKA

ROD TRO-
PICKÝCH

MRAVENCŮ

Hana Zagorová – česká zpěvačka:

Nepotřebuji velkou vilu, stačí mi můj byt...
(dokončení v tajence)

Citát z minulého čísla: 
Moudrý cestovatel nikdy neopovrhuje svou vlastní zemí.

Křížovka
o hodnotné ceny

Soutěž o hru ve virtuální realitě
Pošlete nám správně vyluštěnou křížovku a tři z vás získají zdarma hru 
v jediném pražském zábavním parku s virtuální realitou VR PLAY PARK  
na Václavském náměstí. V jednom případě jde o dobrodružství s názvem  
Virtuální expedice, ve dvou dalších o únikové hry – pokaždé pro dva hráče. 

Svou odpověď zadejte do formuláře na www.cdprovas.cz do 18. srpna 2021.

?

Vyhrajte 1x voucher na hru Expedice  
a 2x voucher na únikovou hru  
(každý voucher platí pro dvě osoby)
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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 18. srpna 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 – běhání
2 – Vladimír Menšík
3 – Praha-Uhříněves
4 – Děčín – Praha – Košice 
5 – Jedeme vlakem

1  Jakou práci u dráhy  
 dělal tatínek Dalibora  

 Gondíka?
 
 A strojvedoucího
 B výpravčího

 C hradlaře

2 Ve kterém století byla  
 postavena stará pošta  

 ve Zlatých Horách?
 
 A v 15. století
 B v 16. století
 C v 17. století

3 Jak velká část  
 vysokorychlostních tratí  

 se nachází v Evropě? 

 A pětina
 B třetina
 C polovina

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

Soutěž o audioknihu 
Setkání s tajemnem
Na co zaútočila tajemná 
síla v bývalém klášteře 
Pivoň?
C  na mříž

4 Ve které zemi si  
 cestovatelka Michaela  

 Bugrisová koupila motorku? 

 A v Japonsku 
 B na Filipínách 
 C ve Vietnamu 

5 Kolik lidí navštívilo první  
 den Liberecké prodejní  

 trhy v roce 1981? 

 A 25 tisíc
 B 35 tisíc
 C 45 tisíc

6  Který článek v tomto  
 čísle vás nejvíce zaujal?

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

Soutěž o knihu  
Průšvihy drzého záškoláka
Jaké kletbě čelí Ellena ve filmu 
Princezna zakletá v čase?
C  vrací se do dne svých  
20. narozenin

Soutěž  
o knihy na léto
Tajenka zní: Moudrý 
cestovatel nikdy 
neopovrhuje svou 
vlastní zemí.
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