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Vážení
cestující,
vážené
čtenářky
a čtenáři
magazínu!

TiP
na výlet

Ve chvílích, kdy se vám dostane do rukou
právě toto třetí vydání magazínu pro cestující
veřejnost ČD pro Vás, žádný zvláštní rozdíl od
těch předchozích čísel na první pohled nepoznáte. A přesto k výrazné změně dochází. V této podobě dostáváte magazín naposledy. Má za
sebou téměř dvanáct ročníků svého života.
Během té doby si našel desetitisíce věrných čtenářů, kteří jej pravidelně čtyřikrát do roka vyhledávali na nádražích či ve vlacích.
Od příštího roku vám budou České dráhy,
a. s., poutavé čtení nabízet každý měsíc v rozsahu šestnácti stran. Bude však vycházet jako
dvojmagazín Grand Expres + ČD pro Vás.
S měsíčníkem Grand Expres se už několik měsíců setkáváte – nejčastěji jej nalézáte ve
zvláštních stojanech na větších nádražích, ale
i v některých vlakových spojích a také v mimodrážních prostorách. Magazín ČD pro Vás
bude všitý do Grand Expresu, a budou tedy
společně distribuovány.
Ještě letos v prosinci vyjde nulté číslo dvojmagazínu a od Nového roku se s touto podobou budete setkávat každý měsíc. České dráhy
vám tak budou moci poskytovat aktuálnější informace o novinkách v tarifní nabídce, ale
i o dalším dění a změnách ve službách, jejichž
kvalitou a také kulturností prostředí si vás
chtějí získat jako své stálé zákazníky.
Těšíme se na vaše čtenářské ohlasy!

Mgr. Irena POSPÍŠILOVÁ,
vedoucí redaktorka
Na titulní straně obálky proslulý písničkář Jarek Nohavica. Rozhovor s ním si přečtete uvnitř
čísla.
Foto: archív J. NOHAVICI
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Vyšší Brod
Ve vyšebrodském klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie je na jednom z obrazů
zachycen dramatický výjev: Petr z Rožmberka jen o vlásek uniká utonutí v rozbouřených vodách Vltavy. Podle legendy pak jako poděkování za zázračnou záchranu nechává v místech brodu, zvaného Vyšší, vybudovat v roce 1259 klášter.

Klášter přečkal bez pohromy husitské
války, nedotklo se jej ani rušení klášterů
za vlády Josefa II. a po nucené přestávce
v druhé polovině 20. století se sem v roce 1992 cisterciáci opět vrátili. Nejcennější památkou je kostel s jádrem ze 13.
století. Kromě vzácných oltářů zaujme
vyřezávaný, bohatě vykládaný a zlacený
chór. Pod kněžištěm se nachází hrobka
rodu Rožmberků.
Při prohlídce interiérů kláštera budete
procházet skvostným ambitem a kapitulní síní, získáte informace o životě řádu
cisterciáků. Spatříte vzácné obrazy, mimo
jiné i kopii gotického deskového obrazu

známého jako Vyšebrodská madona.
Uvidíte i Teologický a Filozofický sál
knihovny. Vyšebrodská knihovna čítá více než 70 tisíc svazků a obsahuje též pozoruhodnou sbírku biblí ve 40 jazycích.
Knihovní sály zdobí překrásné fresky.
V kaplích svatého Bernarda a svatého
Benedikta zhlédnete figurální náhrobní
kameny ze 17. století. V budově raně barokního druhého opatství sídlí pobočka
pražského Poštovního muzea a můžete se
zde seznámit s dějinami poštovnictví od
roku 1526 do současnosti.
Saskia BERGEROVÁ

Nová mapa turistických cílů v Plzeňském kraji
České dráhy jsou samozřejmým účastníkem podpory rozvoje cestovního ruchu v Česku. Společně s Plzeňským krajem připravily mapu
turistických cílů v Plzeňském kraji.

Mapa je pokračováním edice produktových
map Cestujeme s Českými drahami a navazuje
volně na loňskou mapu Hrady a zámky. Je
v prodeji za 69 Kč s tím, že zájemci si ji budou
moci koupit také v některém z ČD center na
nádražích v celé České republice. Kombinuje
v sobě dvě klíčová hlediska – prezentuje Plzeňský kraj jako atraktivní turistickou destinaci pro
návštěvníky z celé republiky i zahraničí a současně je motivuje k tomu, aby při cestách za zajímavostmi v Plzeňském kraji využívali výhodného spojení vlaky Českých drah.
Mapa byla vydána pod hlavičkou ČD nákladem 2000 výtisků v měřítku 1:185 000 a v trojjazyčné česko–německo–anglické mutaci. Poskytuje také komplexní přehled kontaktů na
téměř čtyřicet informačních center jednotlivých
měst Plzeňského kraje.
(mh)
BÍLÁ INFORMAČNÍ LINKA
840 112 113

ČESKÉ DRÁHY ON-LINE:
www.cd.cz, info@cd.cz

rady na cestu
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Žákovské jízdné pro nový školní rok 2005/2006

Letos v září vstoupila do druhého roku života oprášená sleva pro žáky a studenty, kterou schválila vláda ČR už v roce
2003. Po loňských zmatcích kolem nedostatku žákovských
průkazů v některých městech se tentokrát podařil poněkud
plynulejší začátek. V tomto čísle magazínu bych vás rád
upozornil na některé novinky v žákovském jízdném a také
na některé hlavní zásady, které je při pořízení žákovského
průkazu dobré vědět.

■ Kdo má na žákovské jízdné nárok?
Nárok mají žáci a studenti do 26 let
všech škol v ČR a nově i škol v zahraničí, u kterých je studium postavené na
úroveň studia na základní střední nebo
vysoké škole v ČR. Podmínkou je to, že
se musí jednat o denní nebo prezenční
formu studia a nárok na tuto slevu doloží žákovským průkazem.
■ Jakou slevu žákům ČD poskytují?
Ve vlacích ČD se sleva pro žáky poskytuje pouze ve 2. vozové třídě a koupit si lze
jízdenky jedním směrem, zpáteční anebo
týdenní a měsíční. Rád bych připomněl,
že tuto slevu jsou povinni poskytovat
všichni dopravci ve veřejné pravidelné
železniční dopravě a dopravci ve veřejné
pravidelné (tzv. linkové) autobusové dopravě.

ních škol v zahraničí. Pro studenty 15 –
26 let jsou k dispozici dva druhy průkazů. Ten starší znáte z loňska (modro-žlutý) a bude se prodávat všem studentům
škol v ČR. Nový typ průkazu (oranžový)
je nyní určen přednostně studentům škol
v zahraničí (je jich k dispozici omezené
množství), ale postupně zcela nahradí
starší modro-žlutý průkaz. Tento nový
vzor průkazu je možno zakoupit pouze
v železničních stanicích s prodejem mezinárodních jízdenek (viz seznam na str.
A 61 Jízdního řádu ČD).
■ Co se do průkazu vyplňuje a co je
nutno dokládat?
Cestující v průkazu vyplní především
jméno, příjmení a datum narození. V ko-

lonce „Z“ napíše místo trvalého pobytu
nebo místo internátu/koleje a jako novinku je nutno uvést příslušný okres v závorce (při nedostatku místa lze použít
volný prostor v kolonce „Razítko a záznamy dopravce“). V kolonce „Do“ pak
napíšete místo školy, při studiu v zahraničí název pohraničního přechodového
bodu (viz seznam na straně A 49 jízdního řádu ČD).
Pozor však, podle cenového výměru
ministerstva financí je držitelům žákovských průkazů uložena povinnost doložit
při ověřování průkazu pravdivost všech
uvedených údajů (u žáků mladších 15 let
je nutno předložit rodný list, cestovní
pas nebo jiný průkaz ověřený ČD; při
ověření průkazu pro žáky starší 15 let se
předkládá osobní doklad vydaný orgánem státní správy. Žák navštěvující zahraniční základní školu dále předloží
k průkazu potvrzenému základní školou
v zahraničí navíc potvrzení o povinné
školní docházce na základní škole v ČR,
na které je zapsán. Žák navštěvující
střední či vysokou školu v zahraničí musí doložit tuto skutečnost Rozhodnutím
Ministerstva školství ČR).
■ Jaká je platnost ověřeného průkazu?
Průkaz pro žáky do 15 let (-15) lze vystavit maximálně na čtyři po sobě jdoucí
školní roky, nejpozději však do dne, který předchází dni 15. narozenin žáka. Žák
si musí ale každoročně nechat potvrdit,
že i v tom následujícím roce pokračuje ve
školní docházce. Průkaz pro žáky ve věku 15 – 26 let lze vystavit maximálně do
30. 6. na jeden školní (akademický) rok,
nejpozději však do dne, který předchází
dni 26. narozenin.

■ Jak lze získat žákovský průkaz?
Žákovský průkaz (jako tiskopis) si může
kdokoliv koupit ve všech osobních pokladnách ČD za 1 Kč. Průkaz prodávají
i ostatní dopravci, jejich ceny se však
mohou různit. V současné době jsou
k dispozici tři druhy žákovských průkazů, a proto si musíte zvolit ten správný.
U žáků do 15 let je to jednoduché, tam
je průkaz pouze jeden a používá se jak
pro cesty do škol v ČR, tak i do základ-
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■ Žákovská sleva platí po celý rok?
Tak to bohužel neplatí, žákovské jízdné
se vystavuje pouze po dobu školního
(akademického) roku. První jízdenku za
žákovské jízdné si lze zakoupit nejdříve
na 1. září a poslední den platnosti žákovských jízdenek je den 30. červen. V měsících červenec a srpen je třeba využívat
některou z obchodních nabídek ČD.

■ Kde lze získat další informace, případně kde jsou zveřejněny ceníky žákovského jízdného?
Základní informaci lze získat u zaměstnanců ČD (informátoři, pokladní, průvodčí atd.) a z letáčků (pro žáky mladší
15 let a zvlášť pro žáky 15 – 26 let), které jsou k dispozici v železničních stanicích. Podrobné informace naleznete na
internetové adrese www.cd.cz/zaci, kde
lze nalézt i odkaz na tarifní ustanovení
v Tarifu Českých drah pro vnitrostátní
přepravu cestujících a zavazadel (TR 10)
se všemi potřebnými ceníky.

STUDENT’S CARD

let
15 - 26 years

Jméno:
First name:

Příjmení:
Surname:

Datum narození:
Date of birth:

Platí od:

do:

Valid from:

to:

Z:

foto
3,5 x 4,5 cm

1)

From:

Do:
To:

735 2 4242

a zpět

AA

Razítko, podpis a záznamy dopravce:

Platí i v
valid

so - ne 2)
Cena průkazu a cena za ověření průkazu - viz tarif dopravce
U místa bydliště uveďte v závorce okres
1)

ŽÁKOVSKÝ PRŮKAZ

do 15 let

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Platí ❉)od:

do:

foto
3,5 x 4,5 cm

Z:
Do:
a zpět

735 2 4243

■ Existuje ještě nějaké omezení pro
použití žákovského průkazu?
Ano, tato omezení mohou být dvě. Na
přední straně starších vzorů průkazu je
vyznačen symbol „kladiva“ (znázorňující
pracovní dny) s textem: „Platí pouze
v …“ a u nového vzoru průkazu pro žáky 15 – 26 let s textem na stejném místě
„Platí i v so – ne“. Pokud budete dojíždět
například na internát nebo kolej, pak
tento text škola vyškrtne (u staršího vzoru průkazu) nebo ponechá (u nového
vzoru průkazu) a průkaz bude platit pro
zakupování jednorázových (zpátečních)
jízdenek každý den. Druhým omezením
může být to, že pokud bude školou potvrzeno na druhé straně průkazu, že výuka probíhá pouze v některých dnech, lze
jízdenku se slevou použít pouze v tyto
potvrzené dny.

ŽÁKOVSKÝ PRŮKAZ

AA

Razítko, podpis a záznamy dopravce:

Platí pouze v
❉❉)

Cena průkazu a cena za ověření průkazu - viz tarif dopravce

ŽÁKOVSKÝ PRŮKAZ

15 - 26 let

Jméno:

Bc. Roman ŠULC,
České dráhy, a. s.

Příjmení:
Datum narození:

Do:
a zpět

735 2 4244

! Starší vzor průkazu
pro studenty

foto
3,5 x 4,5 cm

Z:

! Nový vzor průkazu
pro studenty
! Průkaz pro žáky
do 15 let

do:

rady na cestu

Platí ❉)od:

AA

Razítko, podpis a záznamy dopravce:

Platí pouze v
❉❉)

Cena průkazu a cena za ověření průkazu - viz tarif dopravce
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Co dělat, když vlak nejede nebo ujede
S podobnou situací se zřejmě potkal každý z nás, kdo pravidelně používáme veřejnou železniční dopravu. Ale abychom byli spravedliví – ani letadla vždy nelétají tak,
jak mají, autobusy umějí jezdit nejen zpožděné, ale také s náskokem, takže spatříte už jen jejich zadní světla, a škála závad, které se mohou vyskytnout na autech
nebo v souvislosti s automobilovou dopravou, je také opravdu veliká.
Nejjistějším, ale nejpomalejším způsobem dopravy je tedy snad jen chůze po vlastních nohou. Co si ale
budeme nalhávat, ty nám také po určité době vypovědí
službu. Nakonec nám stejně
nezbývá nic jiného než se
spolehnout na výdobytky
techniky i s vědomím, že mohou občas selhat.
Je jasné, že ze zaměstnanců
Foto: Michal MÁLEK
akciové společnosti České
dráhy si nikdo nepřeje, aby vlaky měly zpoždění. Pro každého,
kdo se podílí na řízení nebo zabezpečení železniční dopravy, je
dokonce otázkou prestiže, aby doprava byla plynulá a podle
grafikonu. Neznám výpravčího, kterého by těšilo připisovat do
dopravního deníku k pravidelnému času daného vlaku minuty
navíc, ani průvodčího, kterého by těšila práce ve zpožděném
spoji.
Proč vlastně vznikne zpoždění? Většina důvodů kupodivu
spočívá mimo dopravce ČD, a. s. Největší podíl na zpoždění
vlaků má především intenzivní stavební činnost na železniční
dopravní cestě (výluky, zejména na koridorech), živelní pohromy (záplavy, sesuvy kamení, větrné smrště apod.), zásah policie
ve vlaku nebo v prostorách železnice. U mezinárodních spojů
může způsobit zpoždění cizinecká policie nebo si vlak přenáší
zpoždění z jiného státu. Dále to jsou nehody s účastníky silničního provozu na železničních přejezdech, sebevraždy a podobné události, které nemohou České dráhy nijak ovlivnit.
Zpoždění, jejichž viníkem jsou samotné ČD, a. s., mohou
být způsobena například technickou poruchou lokomotivy nebo vozu, případně takovými mimořádnostmi, jako jsou stržení
troleje lokomotivou či technické výluky z důvodu údržby tratí,
které ČD spravují a udržují (nikoliv však vlastní).
Protože jízdní řád ČD, a. s., je koncipován jako síťový,
to znamená, že spoje na sebe vzájemně navazují a vytvářejí celý
systém spojů a přípojů, nutně se zpoždění některých vlaků přenáší na jejich přípoje. V takových chvílích se zaměstnanci ČD
často ocitnou před vážným rozhodnutím, zda s přípojem počkat nebo odjet včas a přípoj rozvázat. V této souvislosti bych
rád uvedl některé hlavní zásady, které byste, vážení cestující,
měli znát, aby jízda vlakem byla pro vás ještě příjemnější a také
méně stresující právě v takové chvíli, jakou je zpoždění.
Děkujeme vám za důvěru, kterou naší akciové společnosti
projevujete tím, že právě teď sedíte ve vlaku a čtete tento magazín. Rád bych vás ujistil, že zaměstnanci ČD učiní pro vaši
spokojenou jízdu maximum, abyste zásady uvedené v tomto
článku nemuseli nikdy použít.
Roman ŠULC, České dráhy, a. s.
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Zásada číslo 1
Pokud cestujete ve zpožděném vlaku a máte obavy o zachování přípoje v přestupní stanici,
kontaktujte průvodčího vašeho vlaku. Průvodčí má možnost spojit se s výpravčím a projednat s ním vyčkání přípoje, případně mimořádné zastavení vlaku a podobně, pokud to bude
technicky možné.
Zásada číslo 2
Pokud se rozhodnete, že nevyužijete již zaplacené služby ČD, a. s. (úplně nebo částečně)
a důvodem bude vaše osobní rozhodnutí, musíte si výši nevyužití zaplacených služeb vždy
nechat potvrdit u zaměstnance ČD. Pouze na základě tohoto potvrzení vám může být vypočítán případný návratek peněz. Pokud je ale důvodem vašeho rozhodnutí vina na straně ČD,
a. s., pak si většinu těchto skutečností (např. zpoždění vlaku, ztrátu přípoje a podobně) potvrzovat nemusíte.
Zásada č. 3
Když přijdete na nádraží a váš vlak bude mít jakékoliv zpoždění nebo bude ohlášeno, že pojede pouze po části trasy anebo že bude úplně odřeknut, máte právo se okamžitě vzdát jízdy. V těchto třech případech vám budou vráceny poplatky (včetně záznamu k sešitku Kilometrické banky), které jste za zamýšlenou jízdu zaplatili.
Zásada č. 4
Jestliže jste nastoupili cestu a v jejím průběhu váš vlak mimořádně předčasně ukončil jízdu
nebo vám ujel v některé přestupní stanici přípoj, máte v zásadě tři možnosti, jak postupovat
dál. Můžete souhlasit s tím, že budete do cílové stanice přepraveni nejbližším vhodným vlakem, který určí výpravčí v dané stanici, a může to být i po jiné trase nebo na vlak, na který jinak vaše jízdenka neplatí (o tomto rozhodnutí budete informováni osobně nebo staničním rozhlasem).
Můžete se ale také vzdát další jízdy a požadovat vrácení jízdného za neprojetý úsek (viz zásada 8 a 9), pokud jste si mezi tím domluvili jiný způsob dopravy do cíle vaší cesty.
Poslední možností je, že se vzdáte jízdy, ale požádáte o návrat do vaší nástupní stanice.
V tomto případě výpravčí (nebo jiný odpovědný zaměstnanec ČD, a. s.) s vámi sepíše odpovídající tiskopis, na kterém vám určí nejbližší vhodný spoj pro takový návrat. Tato zpáteční
jízda bude pro vás bezplatná a v původní nástupní stanici vám budou vráceny veškeré poplatky, které jste za zamýšlenou jízdu zaplatili.
Zásada č. 5
Pokud nevyužijete možností uvedených v zásadě č. 3 a č. 4, tak se, až na přesně vyjmenované případy, uzavřená přepravní smlouva považuje za řádně splněnou, i když do své cílové stanice přijedete zpožděným nebo pozdějším spojem.
Zásada č. 6
Pokud budete cestovat zpožděným spojem a z důvodu tohoto zpoždění vám vznikne nějaká
škoda (nestihnete odlet letadla, zmeškáte obchodní jednání a podobně), nemáte, bohužel,
právo na náhradu takto vzniklé škody (dle § 42 vyhl. ministerstva dopravy č. 175/2000 Sb.,
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu). Je nám to velmi líto, ale
za podobné škody nemůže dopravce (železniční ani silniční) nést odpovědnost.
Zásada č. 7
Návratek příplatku na vlaky vyšší kvality EuroCity (EC) a InterCity (IC) vám bude vrácen
v plné výši, pokud vlak EC nebo IC přijede do vaší cílové nebo přestupní stanice opožděn o šedesát a více minut nebo pokud bude v části trasy nahrazen autobusovou dopravou anebo pokud bylo vaše místo v náhradně řazeném voze nižší kvality a nebylo možné vás usadit na
jiné odpovídající místo v tom samém vlaku.
Zásada č. 8
Reklamaci (právo z přepravní smlouvy) můžete uplatnit do šesti měsíců (ale bez zbytečného odkladu) u kterékoliv osobní pokladny ČD. Pokladní s vámi vyplní reklamační přihlášku,
na které podpisem potvrdíte převzetí vyplacené částky. Při reklamaci musíte vždy doložit originály předmětných jízdních dokladů.
Zásada č. 9
Ne všechny reklamace vám však mohou být proplaceny na místě v železniční stanici, ve které uplatníte právo z přepravní smlouvy. V takovém případě bude vyplněná reklamační přihláška (obdržíte její kopii) s originály jízdních dokladů postoupena k vyřízení Odúčtovně přepravních tržeb ČD, která vám uznanou částku zašle poštovní poukázkou nebo na váš účet
(způsob si zvolíte sami).
Zásada č. 10
Kdykoliv, když vzniknou mimořádné situace, které se negativně promítnou do včasnosti jízdy vašeho vlaku, pokuste se zachovat klid. Zaměstnanci ČD se pokusí udělat maximum pro
to, aby v rámci možností, které železniční doprava má, byly konečné dopady zpoždění co
nejméně citelné.
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VLAKEM

se slevou
na koncert skupiny ELÁN
ČEZ Aréna v Ostravě-Vítkovicích se stane 1. října dějištěm koncertu
populární slovenské skupiny ELÁN.
Zájemci o koncert mohou k cestě po železnici využít slevy VLAK+, kterou poskytují České dráhy,
a. s., jako oficiální dopravce na tuto atraktivní akci. Při zakoupení jízdenky je nutno žádat
o zpáteční jízdenku se slevou VLAK+ do kterékoliv stanice železničního uzlu Ostrava na koncert
skupiny Elán. Nárok na slevu se dokládá až při jízdě zpět použitou vstupenkou na koncert.
Platnost jízdenky je stejná jako u běžné zpáteční jízdenky, tedy do 24.00 hodin dne
následujícího po prvním dnu platnosti (ten je vždy vyznačen na jízdence).
Bližší informace jsou na webových stránkách >>

www.cd.cz/vlakplus a www.cd.cz/akvizice

ZAHRADA ČECH
29.

VLAKEM+

ROČNÍK

16. – 24. 9. 20

ZAHRADNICKÉHO

VELETRHU

na Zahradu Čech

Ve dnech 16. až 24. září se v Litoměřicích uskuteční tradiční výstava Zahrada Čech. K cestě na tuto atraktivní
výstavu mohou její návštěvníci využít slevy VLAK+, kterou poskytují České dráhy. Sleva platí ve dnech od 16.
do 24. září. Při zakoupení jízdenky je nutno žádat o zpáteční jízdenku se slevou VLAK+ do stanice Litoměřice hor. n. nebo Litoměřice město. Pro zpáteční cestu platí sleva pouze s jízdenkou označenou pamětním razítkem Českých drah v hale D na výstavišti.
Bližší informace o této slevě jsou na adrese >>

www.cd.cz/vlakplus

Na co se nás nejčastěji ptáte
K velmi frekventovaným dotazům, které docházejí na odbor osobní dopravy a přepravy generálního ředitelství Českých drah, patří právě ten, na který odpovídáme v dnešním vydání
magazínu ČD pro Vás.
vzdálenost nad 50 km platí do 24.00 hodin dne následujícího po prvním dnu
platnosti.
Zpáteční jízdenka opravňuje cestujícího k jedné cestě TAM a jedné ZPĚT,
pokud se zpět do výchozího místa vrátí
do 24.00 hodin dne následujícího po vyznačeném prvním dnu platnosti (tedy
stejná platnost jako v případě obyčejné
jízdenky s tarifní vzdáleností nad
50 km). Jízdu zpět může cestující nastoupit kdykoliv v době platnosti jízdenky. Jinak řečeno, koupíte-li si zpáteční

jízdenku z Ústí nad Labem do Kolína,
s vyznačeným prvním dnem platnosti
30. května, pak se musíte vrátit zpět do
Ústí nad Labem do půlnoci 31. května.
Nezáleží na tom, zda jste z Ústí nad Labem vyjeli 30. nebo 31. května. Pro
kratší návštěvy a řekněme střední vzdálenosti je tato jízdenka pro cestu TAM
a ZPĚT velmi výhodná. Představuje
vlastně praktickou slevu, aniž je za ni často považována.
Ing. Roman VLASÁK,
České dráhy, a. s.
5

rady na cestu

❚ Pořád se mluví o slevách, ale jaké
jsou vlastně ty nejběžnější? Pro toho,
kdo jezdí, ale zase ne tak často...
Začněme obyčejnou jízdenkou, upřímně řečeno, tou nejdražší. Je určena pro
jednu jízdu (TAM) po trati, pro kterou
byla vydána, a cestu je třeba nastoupit
v první den platnosti, která je na ní vždy
vyznačena.
Pro tarifní vzdálenosti do 50 km taková jízdenka platí do 6.00 hodin dne,
který následuje po prvním dnu platnosti
vyznačeném na jízdence, pro tarifní

nabídka
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Plzeňská karta - jízdní doklad budoucnosti
Podobně jako v některých světových velkoměstech byl i v okolí západočeské metropole v polovině loňského roku zaveden nový druh jízdního dokladu. V rámci Integrované dopravy Plzeňska se tak nositelem jízdního dokladu stala tzv. Plzeňská karta.
Jedná se o bezkontaktní čipovou víceúčelovou kartu typu Mifare Standard typu A, v níž je integrován procesor s obvodovou
anténou. Její paměťová kapacita je v současné verzi rozdělena
na 16 zabezpečených sektorů a umožňuje tak snadnou implementaci více aplikací včetně elektronické peněženky, různých
docházkových, rezervačních a jiných úloh.
Šifrovaný bezkontaktní přístup k jednotlivým sektorům je
zabezpečen dvěma různými klíči pro čtení a zápis. Každá karta
má jednoznačně nesmazatelné identifikační číslo dané výrobcem, kterým je v celém systému identifikována. V paměti karty jsou kromě dalších dat uložena i základní data o držiteli. Fotografie, jméno a příjmení držitele jsou natištěny na kartě
nesmazatelným způsobem.
Až 100 000 cyklů záznamů a bezkontaktní způsob transakce, kdy stačí kartu ke čtecímu, odbavovacímu a rezervačnímu
zařízení pouze přiložit, zajišťuje její vysokou životnost. Karta je
optimalizována pro potřeby co nejrychlejšího odbavení a je nepřenosná.
Po pořízení elektronických dat vystupuje do popředí další
z jejích výhod, neboť není problém například při ztrátě nebo
odcizení kartu zablokovat a zamezit tak jejímu případnému
zneužití. Její držitel má současně možnost požádat o vydání duplikátu, na který může být např. převedeno časové předplatné
i nevyužitý zůstatek v elektronické peněžence, což u předchozích druhů jízdních dokladů nebylo možné.
Od poloviny loňského roku se prodalo, personifikovalo, aktivovalo a k používání připravilo téměř 130 000 karet, které se
používají v této fázi zavedení zatím především jako jízdní doklad v Integrované dopravě Plzeňska.
V roce 2004 byly na Plzeňskou kartu nahrávány pouze časové předplatní jízdenky. Od ledna 2005 slouží i jako elektronická peněženka, ale zatím pouze pro jednoho dopravce - pro Plzeňské městské dopravní podniky, v jejichž dopravních
prostředcích je také možné přímo z elektronické peněženky ve
voze zakoupit jízdenku pro jednotlivou jízdu.
Nahrávání časových jízdenek a elektronické peněženky provádějí v Plzni tři prodejny PMDP. Zatím se časové jízdenky nahrávají dále v pokladně na hlavním nádraží ČD a v prodejně na
centrálním autobusovém nádraží.
Nově zavedený jízdní doklad samozřejmě uznávají kromě
PMDP i ostatní dopravci zúčastnění na Integrované dopravě
Plzeňska - autobusoví dopravci a České dráhy. To vyvolalo
úpravy i u těchto dopravních partnerů. Kromě nových výdejních zařízení u PMDP bylo nutné minimálně upravit, příp.
zcela nově zavést zařízení, které by bylo schopné nový jízdní
doklad přečíst a zkontrolovat.
V případě Českých drah šlo o úpravu a doplnění tzv. přenosných osobních pokladen, kterými byli vybaveni zaměstnanci vlakového doprovodu. Pouhé přiložení ke čtecímu zařízení
postačí ke kontrole platnosti tohoto jízdního dokladu, jehož
aktuální data se zobrazí na displeji přenosné osobní pokladny.
V současné době je již nový jízdní doklad dostatečně prověřen v plném provozu. Odzkoušení čtečky na přenosné osobní pokladně nejen dále rozšířilo možnosti tohoto nového od6

bavovacího zařízení v podmínkách ČD, ale otevřelo prostor
i pro další varianty uplatnění této bezkontaktní čipové karty,
na které se její držitelé mohou v nebližší době těšit.

Text a foto:
Ing.Zdeňka KMOCHOVÁ, Plzeňský holding, a. s.
Ing. Ladislav MATOUŠ, České dráhy, a. s.

CD magazin 03-2005 01.qxd

8.9.2005

14:14

StrÆnka 7

nabídka
7

CD magazin 03-2005 01.qxd

8.9.2005

14:14

StrÆnka 8

ROZHOVOR
na slovíčko

s Jarkem Nohavicou o železnici
Jaromíra Nohavicu není čtenářům třeba představovat. Předloňský padesátník – skladatel a zpěvák, jehož desky a kazety jsou prodávány v počtech, které mohou ostatní jen závidět, úspěšný film Rok ďábla, vyprodané koncerty u nás i v Polsku – nejen to jej řadí již řadu let mezi špičku naší
populární hudby. Potěšilo nás, že vyhověl naší prosbě o rozhovor do magazínu ČD pro Vás.

❚ Jak víte, náš časopis je určen cestujícím - široké veřejnosti, která využívá
služeb Českých drah. Víme, že i vy jste
v minulosti do této skupiny patřil.
Nasnadě je tedy první otázka – váš
vztah k železnici?
Nebudu přehánět, když řeknu, že můj
vztah k vlakům je vřelý. Ostatně prozrazují mne mé vlastní písně. Stačí se podívat, kolikrát v nich jezdím vlakem a kolikrát autem, a je jasné, kde jsem strávil
na cestách většinu svého času. Byly dokonce doby, kdy jsem jezdíval po celém
tehdejším Československu vlakem na
všechny své koncerty. Pamatuji si, že
jsem znal spoje na hlavních tazích (plus
přípoje na vedlejší) tak dobře, až jsem
napovídal průvodčím v kupé, když radili
ostatním cestujícím. Na koncerty už vlakem nejezdím. Nedá se. To jsem například jednou po koncertě unavený usedl
do kupé, uvelebil se v pozici „zalomený

8

spáč“ a už se hrnul ke mně nějaký člověk,
aby si povyprávěl se slavným Nohavicou.
Omluvil jsem se mu, že budu spát. Že
jsem hrozně utahaný. To nevadí, řekl mi
s úsměvem. Klidně spěte. Já si vás aspoň
budu prohlížet. Na koncerty vlakem už
tedy ne, ale jinak stále a velmi rád. Zeptejte se průvodčích. Potkáváme se v jídelňáku u kávy každou chvíli.
❚ Teď úplně z jiného soudku - jste jedním ze zakládajících členů České asociace SCRABBLE, v současné době
jednatelem jejího výboru, v roce 1997
jste byl mistrem republiky v této populární hře se slovy a patříte stále mezi nejlepší hráče v republice. Co vám
tato hra přináší?
Hra SCRABBLE v sobě skrývá spoustu
kouzel, kterými mně učarovala. Je to hra
se slovy, a přitom vysoce kombinační,
hra napínavá, hra každou svou partií neopakovatelná, hra, v níž se utkávají lidé
generačně i sociálně
velmi různobarevní,
hra rodinná i společenská. Přijďte si zahrát
a poznáte sami, proč
nás to tak baví.
❚ Fotbal – to je úplně
jiné prostředí než tichý sál s partiemi
SCRABBLE.
Váš
vztah k Baníku Ostrava a k fotbalu vůbec je všeobecně
znám. Jak vidíte současnou situaci v našem fotbale ve světle
posledních událostí?
S tím souvisí i problém chování příznivců klubů, které se
často bezprostředně
dotýká železnice, bohužel
negativně,
a objevuje se i ve vašich písních.
Nevím, zda chování
fanoušků má něco společného s fotbalem jako sportem. Oddělme

i o lecčem
jiném

Foto: archiv Jaromíra NOHAVICI
to. Fotbal je krásná hra - a někteří lidé,
kteří chodí na fotbal, jsou debilové. Stačí to říci takto?
❚ Čtenáře by jistě zajímaly i vaše plány
do budoucna, v médiích probleskla
například informace o projektu „Cosi fan tutte“. Můžete o tom říci něco
víc?
Jak říká kamarád Marek Eben: já na tom
dělám, já na tom makám. Jsem toho plný, je to znovu taková ta „větší“ práce,
velký bič, který si jednou za čas na sebe
upletu. Takto jsem už překládal pro pražskou Fidlovačku muzikál Malované na
skle, takto jsem psal texty písní pro velkou lední revui Romeo a Julie, tak se teď
prodírám nádhernou Mozartovou hudbou a italská originální slovíčka měním
za česká a chci to celé udělat co nejkrásněji. Abych dostál věnování, které jsem si
vymyslel na první stranu partitury. Že
totiž tenhle překlad věnuji všem českým
obrozencům, kteří zachránili mou řeč
v oceánu Evropy.
❚ Na závěr našeho krátkého rozhovoru
tradiční otázka magazínu ČD pro Vás:
Co byste popřál do dalších let naší železnici – cestujícím i železničářům?
Zdraví. Ten zbytek si už snad pohlídáme.
❚ Děkuji vám za rozhovor a spolu
s pevným zdravím vám přeji, jistě
i jménem našich čtenářů, mnoho radosti z vaší práce i vašich koníčků.

Rozmlouval: Ing. Jiří SPÁČIL
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Co jste nám také napsali
Na anketní otázku Jaké máte zkušenosti
ze sociálních zařízení na nádražích? došlo do redakce celkem 161 odpovědí.
Do slosování ovšem postoupilo 158 odpovědí - tři postrádaly zpáteční adresu.
V anketních odpovědích se samozřejmě
objevila celá řada názorů. Mnozí jste zaznamenali zlepšení, zejména v opravených
stanicích na koridorech. Někteří popisovali konkrétní, velmi kulantně řečeno, neutěšený stav, zejména v těch stanicích, kde neproběhla oprava výpravních budov či
těchto zařízení. Nejvíce kritiky sklízejí toalety, které jsou zamčené a klíč si je třeba vyzvednout. Stejnou nevoli ovšem vyvolávají
toalety, které se otevírají po vhození mince
či jsou otevřené non-stop, ale bez stálé
služby. Ty samozřejmě lákají různá individua, což se také v dopisech objevuje.
Jeden názor je ale přece jen jednotný: Je-li
zařízení v objektu Českých drah, pak vůbec nezáleží, zda je provozuje soukromá
firma nebo dopravce. Dokonce mnozí
z respondentů ani nerozeznávají rozdíl
v kvalitě úklidu. Vnímají je jako nabízenou službu Českých drah. Z toho zcela logicky vyvozují, že ten, kdo službu nabízí,
musí se starat o to, aby fungovala ke spokojenosti. Tedy i o důsledné vyžadování plnění smluvních podmínek v případě provozování toalet soukromníky.
Pro ilustraci několik úryvků z dopisů:
Hodně se zlepšilo – hodně způsobí i lidé, kteří tato zařízení používají. Nejvíce mě vadí,
že si nemám kam odložit kabelku nebo zavazadlo, příslušné zařízení buď chybí, anebo

je znehodnoceno. Všechna zařízení by měla
všude odpovídat úrovni cestování. Ta se stále
zlepšuje, tak tuto zlepšující se úroveň vyžadujte i od provozovatelů těchto zařízení.
Miloslava Lajksnerová, Kolín
V Sázavě –Černé Budy se používá technická
památka z konce XIX. století. Dřevěný suchý
záchod bez umývárky, s dřevěným sedadlem
i poklopem…
Ing. Vladimír Čmerda, Klatovy
V nově opravených budovách ve větších městech jsou často i pěkná a moderní WC. Stranou zájmu však zůstávají malé stanice. Nevím, proč jsou někde WC použitelné pouze
po vyžádání klíče. To jejich používání jen
komplikuje a znepříjemňuje, stejně jako
u nás ve Šternberku.
Marie Vlachová, Šternberk
S úrovní sociálních zařízení nejsem spokojená. Panují zde značné rozdíly, přičemž je více záchodů s průměrnou a podprůměrnou
úrovní. Nepostřehla jsem, že by záchody ve
správě ČD byly na tom lépe než u soukromníků a naopak. Je-li to v prostorách ČD, pak
to patří k neoddělitelné nabídce služeb. České dráhy se pak musí postarat o to, aby cestující mohl v kulturním prostředí vykonat svou
potřebu, nikoliv se zbavit odpovědnosti tím,
že to předají soukromníkovi, a tím to pro ně
končí. Nevalnou úroveň mají WC na Masarykově nádraží v Praze, tragédií jsou na
hlavním nádraží v Mladé Boleslavi a Mělníce. Naopak pochválit musím Českou Třebovou.
Helena Korbelová, Praha 4 – Háje
Hlavní nádraží Praha – nevábná vizitka

Nepřijdete zkrátka
ani v budoucnu
Milí čtenáři,
na tomto místě bývá zpravidla nová
anketní otázka. Dnes ji hledáte marně. V důsledku změn ve vydávání
magazínu ČD pro Vás, o nichž informujeme v úvodním slově na první
straně dnešního vydání, dochází
i ke změně této oblíbené rubriky.
Příznivci anket nebo soutěží o ceny
ale nepřijdou zkrátka a mohou se již
těšit na prosincové vydání dvojmagazínu Grand Expres + ČD pro Vás,
které se připravuje.
Vítězové ankety
Ze zařazených anketních odpovědí
na minulou otázku Jaké máte
zkušenosti ze sociálních zařízení na nádražích? (odeslaných
ke stanovenému datu uzávěrky a obsahujících adresu odesílatele), jsme
2. srpna vylosovali pět nových držitelů kilometrické banky na 2000 km.
Losování se zúčastnili zástupci odboru právního GŘ ČD, odboru osobní dopravy a přepravy GŘ ČD a magazínu ČD pro Vás.
Díky šťastnému losu získávají kilometrickou banku na 2000 km:
Miroslav Kudrnovský, Trutnov, Marcela Novotná, Krumsín, Jaroslav
Gomola, Karviná, Lukáš Stružka,
Zlín, a Petr Kachel, Vřesina.
Všem vylosovaným
blahopřejeme!
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Příští stanice: Harrachov centrum
Jedna z nejznámějších železničních tratí v ČR, ozubnicová trať Tanvald Harrachov, slouží dopravě již od roku 1902. Až do konce 2. světové války
se ovšem jednalo o dvě navazující dráhy: českou trať Tanvald - Kořenov
(původně Grünthal, posléze Polubný) a pruskou trať Kořenov - Jelenia Góra (v té době Hirschberg), která v letech 1923 - 1945 byla dokonce elektrizovaná.

Kořenov byl pohraniční stanicí, neboť
státní hranice přetínala železnici na mostě přes Jizeru. V roce 1945 byla mezinárodní železniční doprava, podobně jako
i na jiných pohraničních přechodech, zastavena. Teprve po výměně území mezi
československou a polskou stranou byla
státní hranice upravena tak, že se zastávka Harrachov nově ocitla v Československu a tak sem od roku 1963 zajíždějí vlaky z Tanvaldu.
Vzhledem k tomu, že od harrachovského nádraží v části zvané Mýtiny je

10

to do centra více než tři kilometry, byla
v minulosti již několikrát prověřována
možnost prodloužení železniční tratě
přímo do města. Naposledy se tímto tématem zabývala dopravně-urbanistická
studie „Harrachov - napojení na železnici v rámci systému Regiotram Nisa“, kterou pro České dráhy, a. s., vypracoval
v roce 2002 architektonický ateliér
ALEJ.
Studií navržené řešení je předloženo
ve dvou variantách. První varianta (Z)
předpokládá výstavbu regionální dráhy

z nynější zastávky a nákladiště Harrachov do nové stanice Harrachov centrum, která umožní provoz vlaků regionální dopravy (např. Liberec Harrachov), tak i dálkové dopravy (např.
Praha - Harrachov). V prvním úseku do
zastávky Harrachov sklárna jsou navrženy tři mosty o celkové délce 85 m a jeden
tunel v délce 300 m. Následující úsek do
konečné stanice Harrachov centrum je
navržen téměř celý v tunelu o délce
600 m. Stanice Harrachov centrum se
dvěma kolejemi je situována v blízkosti
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Foto: Ivo ŠTECHA

dolní stanice lanové dráhy na Čerťák.
Maximální sklon nové trati činí 40 ‰
a minimální poloměr oblouku 225 m.
Trať o celkové délce 4,1 km je navržena
jako jednokolejná a elektrizovaná, neboť
se uvažuje i s elektrizací navazujících úseků. Investiční náklady jsou ve studii odhadovány na 733,9 mil. Kč.
Druhá varianta (T) uvažuje s provozem vlaků a vlakotramvají systému Regiotram Nisa v úseku Harrachov - Harrachov sklárna a s výhradním provozem
vlakotramvají v dalším úseku do Harrachova centra. To na jedné straně znamená nutnost ukončení dálkových vlaků ve
stanici Harrachov sklárna (technické řešení prvního úseku je tedy totožné s variantou první) a na straně druhé možnost

vedení tratě mezi sklárnou a centrem ulicí včetně další zastávky Harrachov Ski
muzeum. Tento úsek bude také více připomínat tramvajovou nežli železniční
trať, neboť i minimální poloměr oblouku
je navržen pouze na 60 m. Díky tomu
přináší tato varianta i výrazné snížení investičních nákladů na předpokládanou
hodnotu 382 milionů korun.
Obě varianty umožňují výhledové pokračování železniční tratě, ovšem již jen
s provozem vlakotramvají (z důvodu
mezních technických parametrů daných
maximálním přizpůsobením dráhy okolní krajině), na Rýžoviště a tunelem o délce 2,5 km do Rokytnice nad Jizerou, kde
se napojí na dnešní trať z Martinic v Podkrkonoší a Jilemnice.
Realizací projektu bude moci dojít
k zásadnímu zklidnění individuální automobilové dopravy v oblasti a k masivní-

mu přechodu cestujících na kvalitní ekologickou veřejnou dopravu, což je v podstatě smyslem i všech ostatních projektů
rozvoje železniční dopravy. To, zda někdy
spatří světlo světa nebo zůstanou snem
několika nadšenců, závisí na vztahu nás
všech k okolnímu prostředí, ke krajině,
ve které žijeme, k našim bližním i k sobě
samým. Vzpomeňme na to pokaždé,
když budeme usedat do svého plechového miláčka, na pokraji nervového zhroucení budeme beznadějně hledat místo
k zaparkování v přeplněných ulicích anebo uvázneme v dopravní zácpě…
Bc. Marek BINKO,
České dráhy, a. s.

Další informace naleznete na:
www.cd.cz/projekty

perspektivy
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EUrovíkend
Po kolejích do evropských velkoměst:

Budapešť
Chcete navštívit termální lázně, římské a turecké památky, seznámit se s architekturou posledních dvou století, projít se přírodními parky, seznámit se se zajímavými dopravními prostředky nebo vyzkoušet originální maďarskou kuchyni? Pak přijměte naše pozvání do Budapešti – hlavního města Maďarské republiky. Právě tam si můžete v jediném místě splnit
všechna tato přání.
Budapešť je vlastně velmi mladé město. Vznikla až v roce 1873 spojením několika samostatných částí – Budy a Óbudy na pravém kopcovitém břehu Dunaje
a levobřežní Pešti rozprostřené v rovinách na východ od řeky. Dějiny města
jsou však mnohem starší a velmi pohnuté.
Na jeho místě bylo starověké římské
město Aquincum, později se ho zmocnili Hunové pod vedením Attily. Ve středověku se u vlády nad Uherskem vystřídaly různé královské rody – Arpádovci,

INFORMACE O BUDAPEŠTI
Informace o Budapešti, včetně
přehledu památek či možností
ubytování, najdete na internetové
adrese www.budapestinfo.hu. Informace o cestování do Maďarska a do samotné Budapešti vám
poskytne turistická centrála Maďarská turistika v Rumunské ulici
v Praze (internetová adresa
www.madarsko.cz).

12

Lucemburkové, Jagelonci i Habsburkové. V 16. století ovládli břehy Dunaje turečtí nájezdníci, kteří založili budapešťské lázně. Národní uvědomění Maďarů
v 19. století je impulsem pro rychlý rozvoj uherské metropole. Ve městě vyrůstají široké bulváry, výstavní domy a je otevřeno první metro na evropském
kontinentu.
Současná Budapešť tak může svým návštěvníkům nabídnout nepřeberné
množství zajímavostí a lákadel. Například víte, že je to jediné velkoměsto a zároveň hlavní město, které je navíc lázněmi s více než 80 termálními prameny?
Část léčivých pramenů je vhodná k léčbě
pitnou kúrou při poruchách zažívacího
ústrojí a při ledvinových obtížích. S vodou z termálních pramenů se však nejčastěji setkáte v lázních. Těch je ve městě velké množství a mají obvykle svou
osobitou atmosféru. Slavné a krásné jsou
secesní lázně Gellért. Zcela jinou atmosférou na vás budou dýchat některé ze
starých tureckých lázní.
Zkrátka nepřijdou ani milovníci památek nebo umění. Na pravém břehu

Dunaje lze navštívit vykopávky římského
města Aquincum (římský amfiteátr),
Herkulovu vilu s mozaikou Herkula
a Diany a několik muzeí s antickými vykopávkami. V důsledku válek o město
a různých náboženských vlivů – křesťanství a islámu – ve městě nezůstalo mnoho středověkých památek. Pokud se za
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PŘÍMÉ DENNÍ
VLAKOVÉ SPOJENÍ
s Budapeští mají například Ústí
nad Labem, Praha, Pardubice, Brno a Ostrava, noční rychlík Pannonia jezdí z Prahy přes Havlíčkův Brod a Brno. Konkrétní
vlakové spojení dle svého přání
vyhledáte na www.vlak.cz.
Na cestu do Budapešti lze využít
různé slevy. Nejvýhodnější je nabídka relační slevy – zpáteční jízdenka z Prahy nebo z Brna do
Budapešti. Cena zpáteční jízdenky s kartou Z z Prahy je asi 1600
Kč a z Brna kolem 1200 Kč. Podrobné informace o cenách a slevách najdete na www.cd.cz nebo
vám je poskytnou mezinárodní
pokladny a ČDcentra.
nimi však přece jen vydáte, najdete je
především na Hradním vrchu.
Z období turecké nadvlády také mnoho památek nezůstalo. Habsburkové po
dobytí města turecké stavby zničili a mešity přebudovali na křesťanské kostely.
Přesto je ve městě několik krásných ukázek tureckého stavitelství. Je to například hrobka tureckého derviše Gül Baby
a lázně Rudas, Rác a Královské lázně.
Milovníci umění mohou v Budapešti
navštívit řadu muzeí a galerií – Muzeum
krásných umění, Národní galerii, Uměleckoprůmyslové muzeum, Židovské
muzeum.
Budapešť je pak rozhodně velkým lákadlem pro milovníky kolejové dopravy.
Tolik druhů a variant dopravních prostředků pohybujících se po kolejích na
jednom místě snad nikde nenajdete.

Vedle klasické železnice, která má ve
městě také veliké železniční muzeum,
zde jezdí tramvaje, nejstarší metro na
kontinentu s atypickými rozměry a vozy
(ve městě naleznete i jeho muzeum), moderní metro, které známe z Prahy, a vlaky příměstské regionální železnice HÉV.
Asi nikdo by v rovinatém Maďarsku nehledal ozubnicovou železnici. A přesto
i tuto atrakci Budapešť nabízí. V blízkos-

ti její horní stanice začíná dětská železnice. Různé funkce, například průvodčích,
zde vykonávají děti okolo 10 let.
Dvoumilionová maďarská metropole
však nabízí ještě mnohem více zajímavých míst k návštěvě – zoologickou zahradu, zábavní park…A pro milovníky
dobrého jídla pak nepřeberné množství
restaurací a kaváren i tržnice s typickými
uherskými salámy.
Dvojstránku připravil:
Petr ŠŤÁHLAVSKÝ
Foto: AUTOR

BUDAPESTCARD
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Podobně jako jiná evropská města nabízí turistům také Budapešť
speciální kartu umožňující neomezené cestování městskou dopravou a nabízející bezplatné
vstupy nebo slevy do různých muzeí, slevy v restauracích a na jiných místech. Karta je nabízena
pro 48 nebo 72 hodin za cenu
4700 HUF nebo 5900 HUF.
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Znovu objevená Černá Hora
Pojďte s námi znovu objevovat Černou Horu, jejíž podnebí v přímořské části nabízí jak
velmi teplé a suché léto, tak především překrásný teplý podzim a mírnou zimu. Zatím
co v letním období se v jižní části republiky teplota vzduchu vyšvihne až na 40 st. C,
což je pro nás, vnitrozemce, téměř děsivá představa, v září se pohybuje kolem
25 stupňů.

Právě to umožní docela pěkné výlety
po pobřeží a ještě se stihnete vykoupat!
Teplota moře, které bývá průzračně
modré s obrovskou viditelností, se totiž
také pohybuje kolem 25 stupňů.
Ještě je čas užít si příjemného podzimu ve společnosti dosud upřímných a srdečných Černohorců, kteří na návštěvníky většinou působí dojmem, že mají jen
jednu snahu, a tou je spokojený zákazník. Pěkné počasí a ceny velmi podobné
našim jsou zárukou docela dobře strávené dovolené.
Naše cestovní kancelář nabízí ubytování v nejjižnějším cípku pobřeží. Ulcinj
je město zcela odlišné od ostatních letovisek. Snad proto, že je pár kilometrů
vzdáleno od albánských hranic, si udrželo téměř orientální ráz. Mešitky s malými
minarety, tiché a ospalé polední ulice
jsou pravým opakem noci. Večer, když
rtuť teploměru klesne, chládek rozproudí
kavárny, taverny, restaurace a obchody.
Promenáda je plná korzujících opálených turistů, zastavujících se tu u otevřeného krámku se suvenýry, tu u kavárny
s živou hudbou, u stolků na chodníku se
u sklenky „črného vina“ nejlépe diskutuje o kvalitě pláží, cenách za plážový servis…Ráno se naplní místní tržnice zele-
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ninou, ovocem, sýrem a vůbec veškerými
produkty místních sedláků. Tam si přijde
na své každý, jehož „sportem“ je smlouvání o cenu vybraného zboží.
Chcete –li blíže poznat mentalitu místních obyvatel, navštívit historická města
a národní parky Skadarské jezero a Lov-

čeň, je nejvyšší čas se rozhodnout. Například poznávací zájezd, který ještě jednou
odjíždí v září, je vhodnou příležitostí.
Jana JOHNOVÁ,
vedoucí obchodně
rezervačního oddělení
ČD travel
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Letecky
Bulharsko ● Řecko ● Turecko ● Thajsko
Kréta ● Tunisko…

S námi léto nekončí...
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Zimní pobyty v tuzemsku a zahraničí,
lyžařské zájezdy, vánoční a silvestrovské pobyty
Ústředí: Praha 1, Hybernská 5 - rezervační odd., tel.: 972 233 942;
Praha 1, V Celnici 6 - 972 233 930 a v žst. Praha hl.n. 972 241 860;
Brno hl.n. 972 624 371; Plzeň hl.n. 972 522 728; Ostrava hl.n. 972 762 183;
Hradec Králové hl.n. 972 341 248; Olomouc hl.n. 972 742 005; České Budějovice 972 544 351;
15
www.cdtravel.cz

8.9.2005

14:14

StrÆnka 16

bezpečnost na kolejích

CD magazin 03-2005 01.qxd

Máte rádi svoje děti?
Asi si říkáte, co je to za divnou otázku. Má vyprovokovat ke čtení následujících řádků. A nejen to. Má vás
vyprovokovat k preventivní akci.
Úvodem otázka: Víte, co dělají vaše děti
právě teď, pokud zrovna nesedí vedle vás
v kupé?
Obecná odpověď: Malé si uhlídáme, na
větší už někdy nestačíme.
Ale právě o ty větší se dnes jedná. Máte
představu, jak tráví šestnáctiletí chlapci
svůj volný čas? Učením? S děvčaty? Se
sportem? V restauraci? Možná ano, ale
bohužel i blbostmi, které ohrožují jejich
život. Nevěříte? Pak čtěte:
Příběh první: UHASTE MNE PROSÍM!
Citace z protokolu sepsaného po těžkém úrazu elektrickým proudem, který
utrpěl šestnáctiletý František.
Svědkyně Monika, 14 let – kamarádka: Podlezli jsme zábradlí a šli jsme přes
koleje. Kluky napadlo, že se podíváme do
vlaku, který stál nejblíže. Vagón jsme prošli, sedli si a pak jsme viděli nákladní vagón. Nevím, kdo to řekl, že se tam půjde-
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me podívat. Franta šel jako první. Vylezl
na žebřík vozu, za ním lezl Jakub a pak
i Jindra. Lucie na ně volala, ať tam nelezou, že je to vysoko, ale to už byl Franta
nahoře na střeše vagónu. V tom byl záblesk
a rána a Franta spadl z vozu na zem blíže
k nám. Na zemi začal hořet jeho oděv i tělo. Uhaste mne prosím, volal! Já, Lucie
i Jindra jsme jej začali hasit, což se podařilo. Franta naříkal, že ho to hrozně bolí,
pálí a že tam neměl lézt, že to byla blbost
a že jestli umře, že má maminku rád….
Příběh druhý: DĚTSKÝ DEN
1. června. Den dětí, škola končí brzy.
Dva kluci se potulují tam, kde nemají – na
nádraží ve Veselí nad Lužnicí. Jeden vylezl
na železniční vagón odstavený v odlehlém
koutě nádraží, byl zasažen proudem a spadl ze tří a půl metru na zem. Druhý v šoku utekl. Zraněného náhodně nalezl až jiný chlapec, který šel venčit psa (tam kam

nemá). Po 90 minutách!! Hodinu a půl ležel zraněný v bolesti a beznaději! Nic mu
pak již nepomohl přivolaný vrtulník ani
špičkové lékařské pracoviště v Praze. Za tři
dny zemřel.
Příběh třetí: STANOVÁNÍ
Pátek večer, začíná víkend. Rodina jede
stanovat. Táta s mámou staví stan. „Ty moderní vynálezy jsou děsně složité! Za nás
byly dvě tyčky uprostřed a hotovo!“ rozčiluje se otec, kterému padá stan na hlavu a
manželka a syn mu dávají dobré rady.
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Řeč zákona:
Zraněný (zemřelý) … se neoprávněně
pohyboval po střeše drážního vozidla
odstaveného na … koleji ŽST … je
podezřelý, že porušil ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, kde v §

4a Ochrana dráhy v odstavci (1) je
uvedeno:
Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy …, vstupovat na dráhu
a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, pokud
zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
V odstavci (2) je pak uvedeno: Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy
jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou
a. dráhy a jejího obvodu, pokud je
dráha vedena po pozemní komunikaci,
b. dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací,
c. prostor určených pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim
a prostor v budovách nacházejících
se v obvodu dráhy, pokud jsou
v nich poskytovány služby související s drážní dopravou,

d. veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy,
e. volných ploch vzdálených nejméně
2,5 m od osy krajní koleje dráhy.
Komentář:
Zákon sleduje zásadu všeobecného
zákazu vstupu do obvodu dráhy, neboť provozování dráhy a drážní dopravy může svým charakterem ohrozit
zdraví a majetek osob, které by se
v obvodu dráhy pohybovaly. Taxativně
proto stanovuje místa, která jsou přístupná veřejnosti. Tím, že zákon tato
místa přesně konkretizoval, nemusí
být provozovatelem dráhy označena
jako místa veřejnosti přístupná. V praxi to znamená, že v železniční stanici
mohou cestující přecházet koleje jen
v místech k tomu zákonem určených
(přechod pro pěší, silniční přejezd).
Nedodržení těchto pravidel chování
v obvodu dráhy, tedy v praxi například přecházení kolejí v místech, která
zákon označil jako místa veřejnosti
nepřístupná, je přestupkem podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Co dodat? Máte rádi svoje děti nebo
vnoučata? Řekli jste jim o nebezpečí,
které na ně může číhat na nádraží?
Udělejte to, prosím, hned dnes a raději opakovaně. Možná, že to zachrání
lidský život. Život vašeho dítěte!
P. S. Boj s lidskou hloupostí, ale i s neopatrností a hazardem, je marný, nekonečný a vyčerpávající. Ale musíme s ní bojovat, jinak…
Robert DROZDA,
České dráhy, a. s.
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bezpečnost na kolejích

„Běž si někam hrát a neotravuj!“ posílá
táta svého syna pryč.
Již nikdy to podruhé nevysloví. Nemyslel
to tak. Kluk si šel hrát na blízké nádraží,
vylezl na vagón a již se nevrátil.
Hra na vojáky, hra na schovávanou,
hra o život. Takových příběhů, podobných jako vejce vejci, bych mohl předložit velmi mnoho. Bohužel. Není měsíc,
aby se něco podobného nepřihodilo.
Jsou to lidská neštěstí. Neštěstí o to větší, že jsou zcela nesmyslná a zbytečná
a postihují naše děti. Úmrtí nebo úrazy
elektrickým proudem na drážním pozemku! Že se jedná vždy o chlapce, mě
nepřekvapuje, ale co mne osobně udivuje, je věk postižených. Převažuje patnáct,
šestnáct let!
Kluci se potulují po nádraží – první
chyba. Všude stojí odstavené vagóny, některé mají dokonce žebříček až na střechu. Pak přijde ten nešťastný nápad. Vylezeme nahoru! Již pan Hillary říkal, že
vylezl na Everest jenom proto, že existuje. Nemohu se divit, že takový klučina
neodolá. Chce se podívat na svět shora.
Místo rozhledu však následuje elektrický
výboj – blesk, rána, výkřik, pád, hořící
tělo, pohřební vůz nebo v lepších případech vrtulník, popáleninové centrum
a zkažený život.
Kolik lidí už zapomnělo, že železnice
nejezdí na páru, ale na elektřinu? České
dráhy jsou elektrifikovány dvojí trakční
soustavou. Stejnosměrnou o napětí 3000
voltů nebo střídavou o napětí 25 000
voltů!!! To je napětí 114x větší než v běžné zásuvce. Všichni vědí, že napětí 220
voltů může zabíjet, všichni vědí, že je životu nebezpečné dotýkat se drátů i na
zem spadlých. Ale řekli jste to vašim dětem? – Ne? Druhá chyba.
Nádraží je určeno pro cestující. Ale
pouze ve vyhrazených prostorách. Ostatní prostory jsou veřejnosti nepřístupné.
Je to zkrátka fabrika, která nemá oplocení. Každému je jasné, že nemá lézt do
„Škodovky“ nebo do dolu „Mír“, ale na
dráze to jaksi nefunguje. Jenom proto, že
tam není plot? Říká se to ve škole? Probíráte to doma? Jste sami příkladem? –
Ne? Třetí, čtvrtá, pátá chyba!
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ROZHOVOR SE SPISOVATELEM

PETREM ŠABACHEM
Začalo to „Austrálií“ a vyvrcholilo Pupendem
Absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze bohatě zúročil své zážitky z mnoha zaměstnání. Namátkou jmenujme technického redaktora, inventurníka, nočního hlídače
či odborného referenta. Sepsal je do devíti knih, které vydává postupně od roku 1986.

Petr Šabach své čtenáře při debatách i rád provokuje a nadzvedává ze židlí, takže nejde
o žádné nudné povídání.

Petr Šabach (ročník 1951) však do
svého literárního díla nevčlenil jen své
pracovní zážitky, ale i část svého soukromí či zážitky přátel a známých. Základem jeho psaní je však neustálé pozorování života kolem sebe. Podle některých
jeho knih byly natočeny dnes již kultovní české filmy Šakalí léta, Pelíšky nebo
Pupendo. Čtenářské obci je znám především jako autor povídek. První samostatnou publikovanou prací se stala kniha
„Jak potopit Austrálii“, která vyšla v roce
1986 v nakladatelství Čs. spisovatel.
O sedm let později následuje povídkový
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soubor Šakalí léta, vydaný v nakladatelství Paseka, kterému dodnes zůstal věrný.
Titulní povídka z Šakalích let později
posloužila jako předloha pro stejnojmenný filmový muzikál v hvězdném hereckém obsazení.
Od roku 1994 vydal Petr Šabach dalších sedm knih, z čehož si dvě „vypůjčil“
scénárista Jarchovský s režisérem Hřebejkem k napsání scénáře nezapomenutelných filmů – Pupenda a Pelíšků, které
zná patrně celý český národ. Připomeňme si jen scény, kde se doslova trhá bránice smíchem, ztvárněné Miroslavem

Donutilem, Evou Holubovou, Bolkem
Polívkou či Jaroslavem Duškem, kteří
v těchto filmech dokonale evokují atmosféru padesátých či šedesátých let minulého století.
Svoje knihy píšu hlavně pro sebe. Trochu
fabuluji, neboť ve svých povídkách používám nejen zážitky svoje, ale i svých kamarádů, přátel či odposlechnuté příhody třeba
v restauraci. Tak trochu „kradu“ různá témata, která - až uzrají - hodím na papír.
Zdůrazňuji však, že nelepím jednotlivé
příběhy jakýmsi vteřinovým lepidlem, to by
bylo moc primitivní. Nosím v sobě řadu
příběhů, a to třeba i jen jejich fragmenty,
které podle svých momentálních potřeb
včleňuji do děje.
Pro spisovatele Šabacha je životní
podstatou literatura. Jaký podle jeho
předlohy vznikne filmový scénář a následně pak film, jej prý vůbec nezajímá.
Ani se příliš nestará o výkony herců,
i když si většiny z nich velmi váží. Mám
rád pana Donutila i paní Holubovou, ale
opravdu si stojím především za svým literárním základem. Ta filmová nadstavba je
pro mne osobně zcela passé. Na film, který
vznikne na základě některé mojí povídky
se podívám, ale nijak jej nekomentuji, poněkud překvapivě vysvětluje Petr Šabach.
Herectví však jako uměleckou disciplínu
velmi obdivuje a cení si ho ze světa umění, pochopitelně vedle literatury, snad
nejvíce.
A protože je náš magazín ČD pro Vás
určen pro železniční cestující, Petr Šabach na závěr našeho rozhovoru zcela
spontánně prohlásil: Vlak používám zásadně pro své přesuny mimo Prahu, neboť
auto nevlastním a autobus nemám rád.
Používám vlak rád, neboť si tam můžu
klidně dát i pivo, pozorovat krajinu a rozjímat. Vlakem jsem už dojel třeba do Bukurešti, ale i do Londýna a je to pro mne
kus romantiky. Miluji vlaky, nádraží a vůbec všechno, co s vlaky souvisí. Nádraží je
pro mne synonymem setkávání a loučení. Je
to citová záležitost – a to mne oslovuje!
Martin HARÁK
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PRO VAŠE POHODLÍ

České dráhy a integrované dopravní systémy
Integrované dopravní systémy vznikají především v okolí větších měst a vyznačují se provázáním všech druhů dopravních prostředků tak,
aby se cestující vždy pohodlně dostal do cíle své
cesty.
Vytváří se tím přehledný systém vzájemně provázaných linek s pravidelnými intervaly mezi spoji a s jednotným
tarifem a přepravními podmínkami.
Do IDS je zpravidla zapojena železniční doprava, městská hromadná doprava
a regionální autobusová doprava. V integrovaném dopravním systému mohou
cestující s použitím jediného jízdního
dokladu libovolně kombinovat jízdy
železnicí, regionálními autobusy
a městskou dopravou.
Při efektivní spolupráci všech druhů
dopravních prostředků v rámci integrovaného dopravního systému lze umožnit
cestujícím jednoduchou a rychlou přepravu za použití veřejných dopravních
prostředků, což cestující kladně hodnotí
a přijímají.
České dráhy jsou v současné době zapojeny do jedenácti integrovaných dopravních systémů a následující přehled
podává stručnou charakteristiku těchto
systémů.

pro jednotlivé jízdy, přestupní jízdenky
pro jednotlivé jízdy pro 3 tarifní pásma,
jízdenky s omezenou přestupností pro
jednotlivou jízdu, nepřestupní jízdenky
pro jednotlivé jízdy s platností pro vnější
pásma PID, předplatní časové krátkodobé jízdenky (s časovými kupony), ceny
parkovného na parkovištích P+R a ceny
jízdného v souvislosti s parkováním na
nich, předplatní časové jízdenky pro
území hl. města Prahy (s časovým kuponem).
Do systému jsou zařazeny všechny žel.
tratě vycházející z Prahy, přičemž je možno využít osobní a spěšné vlaky a vyjmenované rychlíky. Jednotný přestupný tarifní systém umožňuje uskutečnit cestu
s potřebnými přestupy po síti na jeden
jízdní doklad. Na přestupní jízdenky
pro jednotlivou jízdu je možno využívat všechny druhy dopravy zahrnuté
do PID s výjimkou vlaků ČD, kde je
možné tyto jízdenky používat pouze na
tratích s takzvanou „plnou integrací“.
❚ Informace: www.ropid.cz, www.cd.cz

jízdenku až pro 5 osob (max. dva mohou být dospělí).
České dráhy do systému IREDO
vstoupily nabídkou osobních a spěšných
vlaků provozovaných na trati 026 v úseku Náchod zastávka – Náchod – Meziměstí – Broumov – Otovice zastávka a na
trati 047 Teplice nad Metují – Horní
Adršpach. Na těchto traťových úsecích
jsou do systému zahrnuty všechny stanice
i zastávky.
❚ Informace:www.oredo.cz, www.cd.cz.
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Pražská integrovaná doprava - PID
Rozvíjí se postupně na území hl. m. Prahy a na územích Středočeského kraje
s rozhodujícími dopravními vztahy
k hl. m. Praze. Vytvořením a rozvojem
systému PID byl pověřen Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
(ROPID).
PID je založena na preferenci páteřní
kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje). Autobusová doprava je organizována především jako návazná doprava k terminálům, budovaným u stanic kolejové
dopravy. PID je členěna do osmi tarifních pásem. Systém umožňuje také kombinovaný způsob přepravy osobním automobilem a prostředky hromadné
dopravy prostřednictvím záchytných hlídaných parkovišť P + R ( park and ride),
umístěných při terminálech páteřní kolejové dopravy na okraji Prahy (u stanic
metra nebo železničních stanic, např.
Černý Most, Nové Butovice apod.)
a v jejím okolí.
Systém rozlišuje: přestupní jízdenky

Integrovaná regionální doprava Broumovsko, Policko, Hronovsko a Náchod - IREDO
Integrovaný dopravní systém IREDO je
systém zajišťování dopravní obslužnosti
regionů Královéhradeckého kraje - Broumovska, Policka, Hronovska a Náchodska. Do IREDO je zapojena veřejná linková autobusová doprava a železniční
doprava v daném regionu. Organizátorem dopravní integrace je královéhradecká společnost Organizátor integrované
regionální dopravy (OREDO, s. r. o.),
zastupující v oblasti zajišťování dopravní
obslužnosti Královéhradeckého kraje.
Území je rozděleno do 41 zón. Cestující
mohou využít jednoduchou jízdenku,
časovou jednodenní síťovou jízdenku,
sedmidenní či třicetidenní zónovou
jízdenku.
Jednoduchá zónová jízdenka pro více zón má platnost pět hodin od doby
zakoupení, obdobná pro jednu zónu
platí jednu hodinu. Cestující si mohou
také zakoupit skupinovou jednodenní

Jízdenky jsou časové, a to:
- předplatní jízdenky jednodenní
(pouze pro zóny 1, 2 a 3)
platné do 24.00 hodin dne zapsaného na
jízdence, umožňující v zónách 1, 2 a 3 libovolný počet jízd a přestupů. Ve vlacích
ČD platí ve 2. vozové třídě.
Před nástupem do vozidla prvního dopravce je cestující povinen doplnit na určené místo jízdenky nesmazatelným způ-
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integrovaná doprava

Integrovaný dopravní systém Královéhradeckého a Pardubického kraje - VYDIS.
Do integrovaného dopravního systému
Královéhradeckého a Pardubického kraje
jsou zahrnuty městská hromadná doprava v Hradci Králové a Pardubicích, autobusová doprava společnosti ORLOBUS
v Jaroměři a dále železniční doprava
v okolí těchto měst. V roli koordinátora
integrovaného dopravního systému
VYDIS působí České dráhy, a. s.
Celý systém je rozdělen do 20 tarifních
zón, přičemž základní zóny představuje:
❚ zóna čís.1 - městská hromadná doprava
v Hradci Králové
❚ zóna čís. 2 - městská hromadná doprava v Pardubicích
❚ zóna čís. 30 - autobusová doprava společnosti ORLOBUS, a. s., na území města Jaroměř.
V sytému VYDIS je umožněno využívat následujících železničních tratí či jejich úseků: trať 010 Chvaletice – Pardubice hl. n. – Moravany, trať 016
Moravany – Holice, trať 016 Chrudim –
Chrudim město, trať 020 Chlumec n. Cidl. – Hradec Králové hl. n. – Týniště
n. Orl., trať 031 Pardubice hl. n. – Hradec Králové hl. n. – Jaroměř, trať 040
Chlumec n. Cidl. – Nový Bydžov, trať
041 Hradec Králové hl. n. – Sadová, trať
238 Pardubice hl. n. – Chrudim

integrovaná doprava
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sobem datum platnosti a přelepit jej
ochrannou folií. V případě zakoupení jízdenky u řidiče spojů MHD vyplní datum
bezprostředně po jejím zakoupení.
- časové jízdenky sedmidenní a třicetidenní (pro ostatní zóny)
jízdenky se skládají z průkazky MHD,
příp. průkazu na slevu ČD Junior pas ISIC a časového kupónu, který musí být
označen číslem shodným s průkazkou
MHD nebo číslem průkazu Junior pas ISIC.
❚ Informace: www.cd.cz

ské MHD.
Systém rozlišuje jízdenky na jeden
kalendářní den, přestupní jízdenky na
30, 60 a 180 minut a 24 hod., nepřestupné jízdenky a časové předplatní
jízdenky roční a půlroční.
Součástí IDP je 8 železničních tratí,
resp. jejich částí, které paprskovitě vycházejí prakticky všemi směry z centra Plzně.
Do systému patří například i žel. stanice
Horní Bříza, Nýřany, Rokycany...
Do IDS jsou zařazeny pouze osobní
a spěšné vlaky; pro cestování je potřebná
platná časová předplatní jízdenka.
❚ Informace: www.pmdp.cz, www.cd.cz

jovice, ČSAD Jihotrans a Českých drah
na této trase. Systém byl vytvořen a je organizován městem České Budějovice.
V autobusech dopravního podniku platí
všechny druhy jízdenek používaných
v DP České Budějovice, na linkách
ČSAD Jihotrans a ČD musí mít cestující
časovou předplatní jízdenku nebo si zakoupí jízdní doklad příslušného dopravce.
Součástí IDS ČB je část železniční trati č. 190 a 220 (úsek České Budějovice Hluboká nad Vltavou).
Do IDS jsou zařazeny pouze osobní
a spěšné vlaky; pro cestování je potřebná
platná časová předplatní jízdenka.
❚ Informace: www.cd.cz
Integrovaná doprava Karlovarského kraje
- IDOK
Do IDOK je zapojeno 6 dopravců
a systém je rozdělen do 7 tarifních zón.
V centru oblasti integrované do IDOK
leží Sokolov a jeho okolí, dalších 6 zón
představují následující města s okolím:
Kynšperk nad Ohří, Loket, Horní Slavkov, Chodov, Habartov a Kraslice. Organizací systému byl pověřen Koordinátor
integrovaného dopravního systému
Karlovarského kraje, který je příspěvkovou organizací.
IDOK rozeznává 30denní časové jízdenky klouzavé a jízdenky týdenní.
Jízdní doklady jsou nahrány na bezkontaktní čipovou kartu (BČK). Cena jízdného v rámci jedné zóny je stejná bez
ohledu na délku cesty.
Do systému jsou zařazeny žel. tratě čís.
140 (úsek Chodov - Kynšperk n. Ohří),
144 (Bečov nad Teplou - Nové Sedlo
u Lokte) a 145 (Sokolov - Kraslice).
Do IDOK jsou zařazeny všechny
osobní a spěšné vlaky.
❚ Informace: www.kr-karlovarsky.cz,
www.cd.cz
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Jablonecký regionální integrovaný systém JARIS
Dopravní integrovaný systém JARIS je
systém, který umožňuje cestování dopravními prostředky MHD provozovanými ČSAD Jablonec nad Nisou, a. s.,
který zároveň plní funkci organizátora
systému, a dále vlaky Českých drah,
a. s., v úsecích tratí 036 Liberec - Tanvald, 034 Smržovka - Josefův Důl, 030
Turnov - Liberec, 035 Tanvald - Desná
a 041 Turnov - Turnov město na jeden
jízdní doklad za zvýhodněnou cenu.
Systém je rozčleněn do devíti tarifních
zón, jízdenky jsou časové, a to buď týdenní nebo měsíční.
❚ Informace: www.cd.cz
Integrovaná doprava Plzeňska - IDP
Integrovaná doprava Plzeňska sdružuje
celkem pět dopravců působících v regionu města Plzně. Systém se skládá ze dvou
zón - vnitřní (P) a vnější (Z). Organizátorem systému je akciová společnost Plzeňský holding.
Odbavovací systém v současné době
umožňuje nákup předplatného v systému
IDP až v šesti různých kombinacích a díky elektronické peněžence je možné zakoupit jízdenku přímo ve vozech plzeň-
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Integrovaný dopravní systém Tábor
- IDS TA
Systém organizuje a rozvíjí v lokalitě Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí
dopravce Comett, s. r. o., v roli organizátora, do sítě jsou však zapojeny rovněž
České dráhy. IDS zahrnuje tři pásma,
platí pouze časové předplatní jízdenky,
nikoliv tedy jízdenky pro jednotlivé jízdy.
Součástí IDS TA jsou tratě, resp. jejich
části, vymezené zastávkami uvedenými
v závorce:
trať č. 220 (Tábor – Sezimovo Ústí –
Planá nad Lužnicí) a trať č. 202 (Tábor –
Horky u Tábora - Slapy).
Do IDS jsou zařazeny pouze osobní
a spěšné vlaky; pro cestování vlakem je
nutná platná časová předplatní jízdenka.
❚ Informace: www.tabor.cz, www.cd.cz
Integrovaný dopravní systém
České Budějovice - IDS ČB
Na trase České Budějovice – Hrdějovice
– Hosín – Hluboká nad Vltavou mohou
cestující využívat integrovaného dopravního systému, který zahrnuje celkem 5
tarifních zón. Znamená to využití spojů
Dopravního podniku města České Budě-

Ostravský dopravní integrovaný systém ODIS
Dopravu v rámci systému zajišťuje 6
dopravců a v současné době je do něho
přímo či nepřímo zapojeno celkem 105
měst a obcí Moravskoslezského kraje. Postupně dochází k úpravám vedení linek
s cílem upřednostnit drážní dopravu na
úkor dopravy autobusové.
Organizátorem systému je Koordinátor Ostravského dopravního integrovaného systému (KODIS).
Území je rozděleno do dnes už téměř
stovky tarifních zón. Tarif ODIS rozezná-
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vá jízdenky krátkodobé, 24hodinové
(také se slevou pro rodiny) a dlouhodobé časové jízdenky ( pro 7, 14, 30,
90, 180 a 365 dní).
Součástí integrované sítě je také 11 železničních tratí, resp. jejich úseků. Na tarifním území platí ve vlacích dlouhodobé
časové jízdenky, na území města Ostravy (zóna 1 až 4) také 24hodinová jízdenka „Ostravanka“.
Dlouhodobé časové jízdenky opravňují k libovolnému počtu cest v rámci své
časové a zónové platnosti, a to ve 2. třídě
osobních a spěšných vlaků. Možnost využití jiných druhů vlaků je v jízdním řádu
označena poznámkou.
❚ Informace: www.kodis.cz, www.cd.cz
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systému včetně přestupu mezi nimi.
České dráhy jsou v IDSOK zastoupeny osobními a spěšnými vlaky na těchto
železničních tratích: 292 Jeseník – Lipová Lázně; 294 Hanušovice – Staré Město
pod Sněžníkem; 295 Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku; 296 Velká Kraš – Vidnava.
Navíc je do systému IDSOK zařazena
i železniční doprava na Železnici Desná
na trati 293 Šumperk – Kouty nad Desnou/Sobotín.
❚ Informace: www.kr-olomoucky.cz,
www.cd.cz

11 dopravců. Území IDS JMK je rovněž
členěno do tzv. tarifních zón. Jádrem tarifního systému jsou zóny, které pokrývají území města Brna. S nimi sousedí další
zóny tvořené obvykle několika obcemi
nebo velkým městem. Organizátorem
systému je Koordinátor Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského
kraje (KORDIS JMK).
Cestující mohou cestovat s jízdními
doklady IDS JMK všemi tramvajovými,
trolejbusovými a autobusovými linkami
zahrnutými do systému a všemi osobními
a spěšnými vlaky a vybranými rychlíky
v integrovaných úsecích tratí Českých
drah.
Systém rozlišuje jízdenky jednorázové (přestupní a nepřestupní), předplatní jízdenky přenosné (pro 1, 3, 7, 14
a 30 dní) a nepřenosné (měsíční, čtvrtletní a roční).
Do systému je integrováno sedm železničních tratí (např. trať čís. 340, úsek Brno hl. n. - Blažovice - Slavkov u Brna,
trať čís. 251 v úseku Nedvědice - Tišnov
apod.).
❚ Informace: www.kordis.cz, www.cd.cz
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Integrovaná doprava Olomouckého kraje IDSOK
IDSOK působí na území Olomouckého kraje a zahrnuje městskou hromadnou
dopravu ve městech Hranice na Moravě,
Lipník nad Bečvou, Olomouc, Přerov,
Šumperk a Zábřeh na Moravě. Dále zahrnuje linkovou autobusovou dopravu na
území Olomouckého kraje a železniční
dopravu na integrovaných tratích. Roli
koordinátora IDSOK zastává Krajský
úřad Olomouckého kraje, do systému
je zapojeno 5 dopravců včetně ČD.
IDSOK je rozdělen do několika desítek
tarifních zón.
Jízdní doklady se vydávají pro jednotlivou jízdu nebo jako časové (týdenní,
měsíční) a umožňují v rámci své časové
a zónové platnosti cestování všemi dopravními prostředky zahrnutými do

Zlínská integrovaná doprava - ZID
Systém organizuje Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s. r. o. Území je
rozděleno do čtyř tarifních pásem. Cestující mohou používat nejen městskou dopravu ve Zlíně a Otrokovicích, ale i železniční trať čís. 331 Otrokovice - Zlín Vizovice. Systém rozlišuje jízdenky nepřestupní pro 1, 2 nebo 4 jízdy (platnost 20 minut), jízdenky přestupní pro
jedno, dvě či 4 použití ( platnost 40
minut); dále jízdenky jednodenní, třídenní a sedmidenní; časové předplatní
jízdenky (nepřenosné kupóny) jednoměsíční, tříměsíční a šestiměsíční.
❚ Informace: www.dszo.cz, www.cd.cz

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje - IDS JMK
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje obsluhuje přibližně pětinu
území a polovinu obyvatel Jihomoravského kraje prostřednictvím v současné době

Všechny systémy mají řadu společných rysů. Jsou zpravidla založeny na členění oblasti do tarifních zón, rozlišují jízdenky jednorázové a časové, přestupní či nepřestupní,
respektují věková zvýhodnění (děti, školní
mládež, důchodci), využívají výhod železnice (osobních a spěšných vlaků, výjimečně
rychlíků). IDS jsou jednou z cest, jak zefektivnit a zpříjemnit cestování veřejnou dopravou.

integrovaná doprava
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za poznáním
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Vydejte se s námi na malý výlet, tentokrát do metropole Podřipska. Dnes navštívíme Roudnici nad Labem a její okolí.
Město samo, na rozdíl od nedaleké bájné
hory Říp, ve Starých pověstech českých
sice zmíněno není, jeho návštěva však
přesto stojí za to.

Roudnice nad Labem a hora Říp
V současnosti třináctitisícové město
získalo své pojmenování podle dodnes
zde vyvěrajícího pramene rudě zbarvené
vody, zajímavostí a památek tu však na-

jdete více. Dominantu roudnického náměstí tvoří majestátní budova lobkowického
barokního
zámku
(kdysi
románského hradu). V někdejší zámecké jízdárně je umístěna Galerie moderního umění s řadou významných děl malířů 20. století, mimo jiné s jedinečným
souborem obrazů Antonína Slavíčka. Jistě vás upoutá také věž Hláska, jediný dochovaný pozůstatek středověkého opevnění města. Za II. světové války sloužila
jako letecká pozorovatelna. Milovníci
historie nepřehlédnou morový barokní
sloup z roku 1738 na místním náměstí či
kapli sv. Viléma v místech někdejšího
popraviště v polích za městem. Interiér
kaple skrývá fresky Václava Vavřince Rainera. Představují sv. Trojici a alegorii
čtyř i dnes tolik potřebných ctností: Víry, Naděje, Lásky a Spravedlnosti.
Ale nahlédněme raději do století méně
vzdálených. Vystupme spolu po vřetenovitém schodišti na místní rozhlednu
v parku nad městem. Od roku 1934 je
zde příkladem moderní funkcionalistické
architektury a zahledíte - li se z ní smě-
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rem jihovýchodním, spatříte bájnou horu Říp. Pokud zatoužíte pohlédnout na
krajinu očima Praotce Čecha, vydejte se
z roudnického náměstí po červené přes
Krábčice (v období
protireformace nejvýznamnější bratrská ves
na Podřipsku) a přes
obec Rovný, a už se
před vámi bude tyčit
ona mýtická hora. Lipovou alejí a posléze
cestou lesem vystoupáte „až“ do výše 456
metrů nad mořem na
samý vrchol. Pokud
vás oněch 6,5 km příliš
vyčerpalo, můžete se
občerstvit ve zdejší restauraci, ale nenechte si
ujít také jednu z nejstarších staveb u nás, prastarou rotundu
sv. Jiří a sv. Vojtěcha. Za ní najdete cestu
k Roudnické vyhlídce na České středohoří.
Pokud jste se úspěšně vrátili z Řípu
(nepoužívejte však kompas, hornina Řípu způsobuje vychylování ručičky, takže
byste mohli zabloudit) nebo pokud jste
jeho návštěvu odložili na jindy, vyjde
vám třeba i chvilka na milé posezení
v některé z místních restaurací. Můžete
ochutnat něco dobrého vína z blízkých
vinic či si dopřát dobrého piva, jste ve známé
chmelařské oblasti. Ale
pozor, všeho s mírou...
A jestliže patříte mezi obdivovatele techniky a železnice a přece
jen vám vybyl nějaký
ten čas, vězte, že v nedalekých Zlonicích (na
trati 096) se nachází zajímavé železniční muzeum se sbírkou cukrovarských lokomotiv,

provozní malodráhou a mnoha jinými
zajímavostmi. Že se to vše nedá stihnout?
Inu, přijedete zase příště...
Šťastnou cestu!
Ing. Roman VLASÁK

■ Poznámka: Roudnice nad Labem leží
v polovině trati čís. 090 Praha - Kralupy nad
Vltavou - Ústí nad Labem - Děčín. Pro Vaši
představu: z Děčína či Prahy (tedy nejvzdálenějších stanic) sem rychlíkem dorazíte přibližně za 50 minut, cesta osobním vlakem z uvedených stanic trvá zhruba hodinu a dvacet
minut.
■ Zpáteční jízdenku Děčín - Roudnice (nebo Praha - Roudnice nad Labem) zakoupí dospělý za pouhých 99 Kč, dítě a důchodce za
50 Kč, přičemž cena za osobní vlak i rychlík
je stejná.
■ Pro jednodenní rodinný víkendový výlet
doporučujeme využít jízdenky SONE+,
určené pro společnou cestu až pěti spolucestujících, z nichž mohou nejvýše dva být starší 15
let. Cena jízdného pro druhou třídu osobních
vlaků činí 130 Kč, a to bez ohledu na kilometry. Platnost jízdenky končí ve 24.00 hodin dne
výdeje, kterým je vždy sobota či neděle.
(Bližší informace jsou na www.cd.cz, v tištěném jízdním řádu, v žel. stanicích a na bílé informační lince 840 112 113).
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Nejlepší hračka? Elektrický vláček!
Přemýšlíte o tom, co věnovat svému synovi k narozeninám
nebo pod vánoční stromeček? Pokud se zajímá o železnici
nebo rád něco staví a montuje, pak zkuste elektrický vláček. Ideální hračka rozvíjející celou řadu dětských schopností, která může děti naučit množství různých dovedností.
Železniční modelář, ať malý či velký,
rozvíjí svou zručnost, vytrvalost, trpělivost, logické myšlení a další dovednosti.
Dobrý modelář musí být také všímavý
a měl by často chodit do přírody, sledovat krajinu, stromy, různé budovy i vlastní železniční provoz. Má možnost naučit
se i základům elektrotechniky, případně
elektroniky, pokud se pustí do složitějších zařízení pro ovládání jízdy vlaků.
Navíc současné elektrické vláčky lze
ovládat také přes počítač.
Železniční modelářství se tak může
s rostoucím věkem rozvíjet do mnoha
technických oblastí. Ostatně, řada z vás
určitě ráda vzpomíná na nejrůznější stavební experimenty z doby, kdy měla svůj
elektrický vláček Piko nebo TT a mnozí
z vás určitě stavěli i kolejiště.
Možná si říkáte, že byste svým dětem
modelovou železnici pořídili, ale že je
hrozně drahá. Železniční modely dnes sice nejsou tak levné jako v socialistickém

Československu, ale již nejsou ani tak
drahé, jako byly na počátku 90. let. Navíc řada výrobců připravila speciální výrobní programy cenově dostupnějších
modelů určených pro začínající modeláře a děti. Vozy a lokomotivy jsou jednodušší než špičkové modely, přesto si zachovávají velmi dobrou kvalitu
a především jsou cenově dostupnější.
Mezi takové modely patří ty z řady
Roco Playtime. V jejím sortimentu jsou
jednotlivé modely i kompletní sady zahrnující v jednom balení koleje, lokomotivu, vozy i ovládač. A vybírat je z čeho.
Na domácím kolejišti můžete jezdit
s parním vlakem, soupravou s dieselovou
lokomotivou nebo překonávat rekordy
s rychlovlakem ICE. Jedna z kompletních začátečnických sad má i vozidla
označená symboly ČSD – Československé státní dráhy.
Vybírat si dnes ale můžete z mnohem
větší nabídky než jen od jednoho výrob-

ce. Vedle cenově dostupných modelů
společnosti Roco najdete v obchodech
i výrobky tradiční společnosti Piko, kterou znáte ze svých mladších let, Tillig
s modely ve velikosti TT (1:120) a řady
dalších. Stačí jen navštívit nejbližší modelářský obchod. Pokud chcete, aby váš potomek dělal něco více, než jen seděl u počítače, například aby se naučil zručnosti
a trpělivosti, pak je určitě modelová železnice jedno z těch nejlepších řešení.
Petr ŠŤÁHLAVSKÝ

Poprvé po více než 15 letech vyšel katalog železničních modelů také v češtině. Zasloužila se o něj společnost Roco
se svou řadou Playtime.

Prezidentský salonek ve stanici Stochov
Když nový československý stát hledal vhodné mimopražské sídlo prezidenta republiky, padla volba i na zámek v Lánech. Původně aristokratické
sídlo Fürstenberků bylo péčí architektů přetvořeno na důstojné místo pro pobyt hlavy demokratického státu a jeho hostů.
stala Stochovem a časy slávy „prezidentského salonku“ zmizely do nenávratna. Skromná tabulka tady připomíná prezidenta Masaryka, který tyto
prostory při nejrůznějších cestách vlakem používal. I při své cestě poslední:
zvláštní vlak s rakví prvního prezidenta
ČSR (ve vlaku byl zařazen i prezidentův salonní vagon) zastavil před prezidentským salonkem o půl šesté večer
21. září roku 1937.
Pavel SCHREIER
Foto: Ivo ŠTECHA

zajímavosti

Ti dojížděli obvykle do Lán vlakem a
vlakem také odjížděli. Při vítání, loučení či čekání na vlak jim posloužila na
místním nádraží speciální čekárna, nazývaná „prezidentský salonek“.
Oproti jiným zařízením tohoto druhu, sloužícím především vládnoucí aristokratické klientele, vynikl v lánském
salonku republikánský duch. Interiér
postrádal nadbytečnou dekorativnost,
spíše zaujal návštěvníka moderním,
střízlivým pojetím výzdoby.
Někdejší železniční stanice Lány se
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Putování
Česká obec a saská dráha
Není to zrovna při ruce. Zájemce se musí vydat až do severočeského Šluknova a odtud pěkně po
svých dál. Pořád na sever. Starou cestu mezi lesy a pastvinami obklopí záhy hraniční kameny a
na mysli již klesající poutník vzpomíná na své jízdní kolo. Teď by mu přišlo totiž vhod.

Tento snímek německého vlaku ve Fukově si může dnes pořídit každý…

Pak se ale z ničehož nic ozve povzbuzující
zahoukání, tak typické pro německé motorové
jednotky. Takže rychle ještě pár kroků; krajina
se otevírá a poutník je u svého cíle. Co vidí, jej
ovšem ztěží nadchne – zvlněná krajina, porostlá podhorskou ostřicí, most odnikud nikam,
potok a pak jen hraniční závora. Dál už leží
Německo…
Náš turista si ale rozhodně nemusí vyčítat,
že se plahočil až sem. Stojí totiž na dosti zajímavém místě. Především zmíněný most převádí polní cestu přes značně atypickou železniční
trať. Mimořádnost těchto kolejí spočívá jednak ve skutečnosti, že se jedná o nejseverněji
položenou železnici u nás, jednak ve faktu, že
jde o dráhu cizí. Kdo by se chtěl dozvědět, jak
tady jezdí vlaky, musí vzít na pomoc jízdní řád
německých železnic a vyhledat trať Dresden –
Zittau (po našem tedy Drážďany – Žitava),
konkrétně úsek mezi stanicemi NeusalzaSpremberg – Taubenheim. Ten je dlouhý čtyři
kilometry: přesně 1027 metrů vede však po
území České republiky. Takže tudy se jezdí
Z DRÁŽĎAN DO ŽITAVY PŘES ČECHY
i když němečtí cestující zřejmě ani nepostřehnou, že se na pár okamžiků i s vlakem ocitli
v cizině. Pokud si tuto skutečnost uvědomí,
třeba je napadne celkem logická otázka: proč
nezůstali kdysi stavitelé se svou dráhou na
vlastním území? Před stejný problém byli postaveni na přelomu šedesátých a sedmdesátých
24

let 19. století i projektanti nové železnice. V teoretické rovině se tenkrát uvažovalo o variantě
vnitrostátní (dráha povede výhradně po saském území) a české (jedním kilometrem projede cizí, tehdy rakousko-uherské státní území).
O prvním řešení však praktičtí Sasové ani
příliš neuvažovali. Čistě „saské“ vedení trasy
nové dráhy by totiž přineslo prodražení celé
stavby: u obce Taubenheim převést koleje na
druhou stranu údolí, vybudovat několik umě-

lých staveb, protnout hustou zástavbu tří obcí
a u Neusalza-Sprembergu se znovu přes celé široké údolí vrátit k původnímu směru. To by
pochopitelně Královské saské státní železnice
něco stálo.
Praktičtější se tedy jevila realizace bezproblémové „české“ varianty. Ke stavbě kolejí via
Čechy ovšem potřebovali Sasové oficiální souhlas Vídně. Dostalo se jim ho v květnu roku
1869 ve státní smlouvě, která v článcích 7 – 18
řeší otázky budoucího spojení českých a saských kolejí. Speciálně článek 11 hovoří o problému saských kolejí, protínajících částečně
české území. S tímto oficiálním požehnáním
se tedy Sasové pustili do budování a postavili
dráhu v její dnešní podobě. První vlak tudy
projel právě před sto třiceti léty, dne 1. května
1875, a další tisíce a tisíce vlaků jej od onoho
dne následovaly. Trať je jednokolejná; v létech
1920/1921 ovšem Němci prováděli přípravné
práce na její zdvojkolejnění. Z této doby pochází i dnes už trochu omšele působící železobetonový most na českém území, ležící v kilometru 21,5 saské dráhy. Navzdory stavebním
úpravám tady ke dvoukolejnému provozu však
nikdy nedošlo.
Ani nebylo třeba budovat tady zvláštní zastávku. Na vlak se odtud prostě chodilo do
Německa. A to ještě existovala možnost výběru – nádraží v Neusalza či Taubenheimu jsou

Na mapě z konce dvacátých let minulého století vidíme fukovskou spáru v saském objetí i německou železnici na české půdě.
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mí patřilo k Sasku, když je – částečně jako dědictví, částečně za
úhradu 7650 kop
– získal pro sebe
v roce 1682 majitel šluknovského
panství Filip Zikmund z Dietrichštejna. Trochu
neobvyklý místní
název pochází
z německého vý…ale zdejší školu už dnes do hledáčku fotoaparátu nedostane nikdo.
razu die Fuge, což
přeloženo znamevzdálena shodně jeden jediný kilometr. Za monarchie i první československé republiky tady ná spára, štěrbina. A jen málo místopisných
fungovala celnice, takže nebylo problémů. jmen vystihuje situaci lépe: pohled na mapu to
Proto asi archivní dokumenty postrádají zmín- lehce dosvědčí.
Česká spára do okolního Saska se měla čile
ky o snahách zřídit na saské dráze zastávku pro
k světu. Kostel si tady postavili v létech 1784 zdejší obyvatele.
Pro jaké obyvatele? zeptá se teď nechápavě 1788 a zasvětili jej českému patronu, svatému
dnešní turista. Široko daleko na českém území Václavovi. V německy mluvící oblasti musel
nestojí přece jediné stavení, všechny viditelné jako rarita působit kostelní zvon, který jako jedomy kolem dokola leží v sousedním Němec- diný na Šluknovsku nesl český nápis. Sto roků
ku. Dnes tomu tak nepochybně je. Toto poně- po kostelu se Fukovští dočkali vlastní pošty,
kud mrtvé české místo, obklopené německým kterou slavnostně otevřeli 16. května 1894. A
životem, nepůsobilo dojmem bezútěšnosti pokud lze věřit údajům v knize „Heimatskunvždy. Ještě před šedesáti léty tady stála živá de des politischen Bezirkes Schluckenau“ z roobec s kostelem, školou, poštou i tou zmíně- ku 1894, pak se na přelomu století obec Fukov
alias Gemeinde Fugau rozkládala na rozloze
nou celnicí. Jmenovala se
276,44 hektaru a dělila se na Starý a Nový Fukov. Ke stejnému roku tady napočítali celkem
FUKOV, německy FUGAU
143 domy s 823 stálými obyvateli.
a byla stará půl tisíciletí. První písemná zmínTraduje se, že fukovští občané dvakrát (v léka o ní pochází z roku 1474: to ještě zdejší úze-

tech 1848 a 1919) odmítli možnost přičlenění
své obce k sousednímu Sasku. Prý chtěli zůstat
v Čechách. Pokud je na této historce něco
pravdy, pak si ovšem nad svou obcí sami podepsali rozsudek. Na daleké Jaltě a o něco bližší Postupimi se rozhodlo – odsun zdejších německých obyvatel znamenal konec. Zbytky
liduprázdné obce srovnalo v roce 1960 socialistické Československo se zemí. A dokonale:
ani zdejší rodáci by dnes nedokázali přesně
identifikovat místo, kde kdysi stála jejich škola, kam chodili do kostela a kde úřadovala jejich pošta. Fukov či Fugau patří už jen a jen
historii…
Naposledy se náš turista rozhlédne po krajině a vydá se pomalu nazpět fukovskou spárou
do českého vnitrozemí. Třeba se mu budou
hlavou honit myšlenky o slávě v květnu 1875,
kdy nafintěný Fukov zdravil svůj první vlak, či
o chvílích o sedmdesát let později, které znamenaly konec. A pokud by atraktivnost zdejších kolejí poutníkovi zůstala lhostejná a osud
obce Fukov by jej zanechal chladným, tak jej
ještě na závěr může oslovit jiná místní zajímavost. Onen bublající potůček, zčásti tady tvořící státní hranici, není nějaká bezejmenná vodoteč. Co si do téhle vody hodíte, můžete si
při troše štěstí po čase vylovit třeba v Berlíně.
Ano, z téhle čiperné bystřinky, kterou tady, na
nejzazším českém severu není těžké překročit,
se zhruba o dvě stovky kilometrů severněji stane pořádná řeka. Důstojně protéká i hlavním
městem spolkového Německa. A že se jmenuje Spréva, to asi už není třeba dodávat.
Pavel SCHREIER

ZA HRANICE DO LUŽICE
středověku součástí tzv. Šestiměstí –
spolku, který vytvořila lužická města
pro ochranu a podporu obchodu. Jsou
to například Žitava (Zittau) v blízkosti
naší republiky či Zhořelec (Görlitz) na
současné německo-polské hranici.
Nedaleko Budyšína ve vesničce
Kleinwelka je možné navštívit další
atrakce zdejšího regionu – Saurierpark
s plastikami více než stovky prehistorických ještěrů vytvořených ze železobetonu v životní velikosti a labyrint vytvořený z živých keřů Irrgarten.
Nejen milovníci železnice mohou
podniknout výlet parním vlakem po
úzkokolejné trati z Žitavy do lůna Žitavských a Lužických hor. V okolí cílových stanic úzkokolejky, lázní Kurort
Jonsdorf a Kurort Oybin je řada turistických cílů – rozhledny nebo skalní

masívy a vyhlídky. Rozhledny lze nalézt
i na dalších místech regionu. Například
v Löbbau je jedna z nejkrásnějších vyhlídkových věží, které lze v blízkosti naší republiky navštívit.
Pokud se rozhodnete navštívit region
Horní Lužice, můžete se o něm dozvědět více na internetu www.oberlausitz.com.
Připravil:
Petr ŠŤÁHLAVSKÝ
Bližší informace o podmínkách
SONE+ a LIBNET+ vám sdělí zaměstnanci ČD nebo je naleznete
na
www.cd.cz.
Informace
o jízdních řádech veřejné dopravy (vlaky, autobusy, městská
doprava) v regionu lze nalézt
na www.zvon.de.
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historie drah

Vlakem můžete podniknout
zajímavé výlety také k našim sousedům. Díky jízdenkám SONE+ a LIBNET+ můžete podniknout zajímavé
výlety například do Horní
Lužice v sousedství Libereckého kraje.
V Budyšíně (Bautzen) můžete poznat život malého národa Lužických Srbů. Město je plné dvoujazyčných názvů
a v místech bývalého hradu naleznete i
muzeum Lužických Srbů s různými
sbírkami. Město je také plné historických staveb. Na mnoha místech se zachovaly hradby s baštami, bránami a
věžemi. Budyšín tak nazývají městem
věží.
V Horní Lužici můžete navštívit i
další historická centra, která byla ve
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film

Pozvánka

XI. mezinárodní filmový festival FILMÁK 2005

Prostřednictvím magazínu ČD pro
Vás chceme všechny cestující využívající
služeb ČD, a. s., pozvat v termínu od 30.
října do 4. listopadu 2005 do Dobřan
(Plzeňský kraj) na XI. mezinárodní filmový festival FILMÁK 2005.
Jubilejní X. ročník Mezinárodního
filmového festivalu dětí a mládeže
FILMÁK 2004 se zdařil! Festival v minulém roce přesídlil z Plzně do Dobřan.
Dnes můžeme konstatovat, že změna festivalu prospěla. Během pěti festivalových
dní navštívilo filmové projekce a doprovodné akce více než 12 000 účastníků.
Celkem bylo ke zhlédnutí 86 filmů ze
17 států světa. Festival podpořily svou
účastí české i zahraniční filmové hvězdy,
např. Natalija Sedych neboli Nastěnka
z oblíbené ruské pohádky Mrazík, Alexander Beyer – německý herec známý
z filmu Good bye, Lenin!, Libuše Šafránková s manželem Josefem Abrhámem, Martin Štěpánek, Ondřej Vetchý, Pavel Kříž, Milan Ciesler, Věra
Šimková–Plívová, Drahomíra Králová, Milan Šimáček a další.
Většinu vytyčených cílů se podařilo
naplnit. Díky výrazné podpoře pracovníků Obchodně- provozního ředitelství Plzeň zaznamenal mimořádný úspěch tzv.
KINEMATOVLAK. Speciálně upravený
vagón s projekčním plátnem a čtyřmi desítkami míst k sezení stál na jedné z kolejí na dobřanském vlakovém nádraží.
Čtyřikrát denně jsme dokázali vyprodat
filmy Věry Šimkové–Plívové (Páni kluci,
Přijela k nám pouť, Brontosaurus atd).
Kromě zajímavých filmů jsme pro ná-
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vštěvníky festivalu připravili množství
doprovodných akcí, které se staly velkým
lákadlem nejen pro samotné děti, ale
i pro jejich rodiče. Mezi nejúspěšnější se
zařadila strašidelná show Děs a hrůza na
Ostrově. Tuto akci navštívilo během necelých dvou hodin více než 1000 návštěvníků festivalu.

FILMÁK 2005
aneb CO PŘIPRAVUJEME
Organizátoři letošního ročníku
festivalu chtějí navázat na to nejnejlepší z loňského jubilejního X.
ročníku. Zároveň mají zájem připřipravi t řadu festivalových novinek.
novinek.
Ve spolupráci s Národním filmofilmovým archivem chceme návštěvnínávštěvníkům festivalu připomenout klasic ké české pohádky na filmovém

plátně a zavzpomínat s tvůrci či
představi teli hlavních rolí na natánatáčení filmů např. Pyšná princezna,
princezna,
Princezna
Princezna se zlatou hvězdou na čele,
Byl jednou jeden král, Tři oříšky pro
Popelku, S čerty nejsou žerty,
žerty, Prin
Prin cezna ze mlejna.
mlejna. Tento
Tento rok chceme
Kinematovlak
Kinematovlak spoji t s tématem
„dětská filmová hvězda“. Osobně
Osobně
chceme divákům představi t někteněkteré z dětských hvězd 70. - 80. let.
Divácky atraktivní filmy,
filmy, oceněné
na mezinárodních
mezinárodních filmových festifestivalech, představíme v sekci „Pod
„Pod
jednou střechou“. Tuto
Tuto sekci připřipravujeme s podorou Západočeské
univerzi ty v Plzni.
Plzni. Dále připravujepřipravujeme řadu distribučních
distribučních předpremipředpremiér,
ér, koncertů a setkání s tvůrci atd.
Letošní ročník festivalu se uskuteční
díky výrazné podpoře: Státního fondu
České republiky pro podporu a rozvoj
české kinematografie, Česko–německého fondu budoucnosti, Plzeňské teplárenské a samozřejmě akciové společnosti České dráhy, která je opět
hlavním dopravcem festivalu.
Více informací o festivalu naleznete na
webových stránkách www.festival.filmak.cz. Vaše případné dotazy zasílejte na
e-mailovou adresu festival@filmak.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu Dobřan. Jsme
připraveni vám poskytnout kvalitní ubytování za rozumnou cenu během celého
festivalu. Tak na viděnou v termínu od
30. října do 4. listopadu v Dobřanech.
Michal ŠAŠEK
ředitel MFF FILMÁK 2005
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Petra Procházková on–line
Tento rozhovor s novinářkou, spisovatelkou a humanitární pracovnicí Petrou Procházkovou vznikl ve virtuálním prostoru a času díky vymoženostem dnešní doby, jako je počítač a internet. Já si seděl hezky
v pohodlíčku doma uprostřed Evropy a posílal asi úplně nesmyslné
dotazy kamsi na druhou zemskou polokouli.

ré nemohu dostat do novinových zpráv.
Anebo je ani nechci v té podobě, jak se
skutečně staly, nikomu sdělit. Chtěla
jsem je upravit tak, aby vypovídaly o něčem obecném, aby byly charakteristické
pro tuto zemi v tomto čase… Noviny tě
oklešťují rozměrem a tématikou. Nemůžeš si vymýšlet – a mně se chtělo si trochu vymýšlet, popustit uzdu fantazii. Ne
že bych v té knize nepsala pravdu.
Všechno je pravda, ale něco jako v hraném dokumentárním filmu. Všechny
události jsou pravdivé, jen osoby jsou
zcela vymyšlené.
Poznámka: Román Petry Procházkové
„Frišta“ vydalo nakladatelství Lidové noviny v roce 2004, fotografiemi jej doprovodila Iva Zimová.
■ Když jsem četl Frištu, hrozně mě zaskočilo, že děj, který cválal stále rychlejším tempem kupředu, najednou
končí jakoby naráz a já otočil stránku
v domnění, že bude pokračovat – a on
byl konec…
Ono se to prostě takhle vyvrbilo. Vydavatelství mi zadalo napsat knížku a já
psala a psala a poslouchala lidi, a najednou byl měsíc před uzávěrkou. Já prostě
všechno dělám na poslední chvíli. Ale

BERKAT – občanské sdružení, rozvíjející humanitární aktivity Petry
Procházkové, které se snaží povzbudit a do důsledků dovést mezilidskou solidaritu lidí přes hranice
zemí.
Bližší informace na www.berkat.cz,
spojení berkat@berkat.cz.
Číslo účtu pro vaše dary je
51-0614340237/0100, v. s. 111,
případně můžete zaslat dárcovskou
SMS ve tvaru: DMS BERKAT na číslo: 87777 (z každé DMS v hodnotě
30 Kč obdrží BERKAT 27 Kč na výstavbu a vybavení ženských šicích
dílen v Afghánistánu). BERKAT zve
všechny čtenáře magazínu k návštěvě afghánského obchůdku NAHRIN
v Praze, Dlouhá třída 25, kde si můžete prohlédnout a zakoupit ručně
tkané koberce z jeho svépomocné
ženské dílny v Afghánistánu.
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Tam seděla v Afghánistánu u počítače
Petra Procházková a asi se neskutečně
chechtala tomu, na co se jí ptám. Ale
přesto odpovídala trpělivě a poctivě. Přemýšlím, jestli vůbec ta dálka, která nás
oddělovala a která vlastně žádnou dálkou
není, nějak nepoznamenává celkové vnímání reality. Když jsem se totiž podíval
z okna na zelené stromy, zálibně se zadíval na blahobytně nacpanou lednici s plným mrazákem, tak ani když jsem se
snažil, jsem nepochopil, proč se ta Petra
tolik radovala nad tím, že v Afghánistánu
konečně prší. Že bude po sedmi letech
zase jednou úroda alespoň nějaká a že taky bude voda, která chybí ze všeho nejvíc.
Během onoho virtuálního rozhovoru
jsem pochopil, že Petra Procházková
tam, na druhé straně světa, naplňuje svoje poslání. Svou touhu po spravedlnosti,
po pochopení a přijetí. Přál bych si,
abyste měli stejně krásný pocit ze setkání
s touto výjimečnou ženou.
■ Mnoho ze svých pocitů z Afghánistánu jsi vepsala do své prozaické prvotiny „Frišta“. Proč ses vůbec rozhodla napsat román?
Protože často mám v sobě zážitky, kte-

pokračování těch osudů, to už je na jinou
knihu. On ten příběh musí přeci v nějakém vrcholu skončit, a pak už začíná
příběh jiný. Nevím, zda ho někdy napíšu, asi ne. Teď se spíš potýkám s finančními problémy, protože knihou si nevyděláš - 40 tisíc korun za rok a půl práce,
to prostě není na žádnou rozkoš.
■ Jaké práci se v Afghánistánu věnuješ
a co vlastně teď děláš?
Pracuji hodně s našimi afghánskými
vdovami, tak ani nemám na nic jiného
čas. Živit se musím zpravodajstvím pro
Lidovky (pozn.: Lidové noviny), protože
Berkat je humanitární organizace šílených dobrovolníků a žádné mzdy nevyplácí. Asi je to i dobře, nechtěla bych být
profesionální humanitárec. Takže já nakonec dneska učím ženské vsazovat rukávy do košil. Chápeš tu absurditu, že je
to učím já, která šití a vyšívání totálně
nesnáší?
■ K tomu bych mohl doplnit takovou
příhodu z dětství, která tvoje slova potvrdí. Nevím, zda to bylo v šesté nebo
sedmé třídě základní školy v Poděbradech, když jsi jako jediná nepřinesla
vyšívanou záložku na pracovní vyučování. Tehdy jsme se měli za domácí
úkol naučit „křížkové vyšívání“ a ty
jsi paní učitelce Puzyrevské s vážnou
tváří tvrdila, že jsi to udělala, ale přinést nemohla. Ona začala brunátnět,
ty ses zase tvářila strašně vážně, ale
všichni jsme věděli, že to bude zase ně-
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Islámský stát Afghánistán (celý oficiální název) se rozkládá ve
vnitrozemí Střední Asie, hlavní město je Kábul. Má 23,3 mil. obyvatel
(22 % ve městech, 78 % na venkově), sousedí s Pákistánem, Íránem,
Čínou, Tádžikistánem, Turkmenistánem a Uzbekistánem, tři čtvrtiny území tvoří neschůdné hory. Po desetiletích bojů žije velká většina Afghánců
v krajní bídě, protože země nemá
v současnosti vlastní zdroje k výživě
obyvatel – zemědělství i průmysl
jsou v troskách, 80 % infrastruktury
je nefunkčních. V roce 1998 navíc
zemi postihlo silné zemětřesení
a v roce 2000 katastrofální sucho.
Z náboženského hlediska je 84 %
obyvatel sunitských muslimů, 15 %
šíitských muslimů a 1 % vyznává jiná náboženství.

jaká šílenost. Když polkla a konečně
se zeptala - proč ne - tak jsi stejně vážně řekla, že ti ji sežral pes. Pamatuji se,
jak úplně nadskočila, načež jsi rychle
dodala, že to je jezevčík. My jsme leh28

li smíchy pod lavice a tys skončila za
dveřmi na chodbě, odkud jsi klíčovou
dírkou prostrkávala do třídy tkaničku
od bot…
Jo – to byly roky…
■ Dobrá. Ale jak tvoříš svoje novinové články, a jsou určeny pouze pro Lidové noviny?
Teď byly strašné dny, vůbec jsem neměla čas ani jít do města. Kromě Lidovek mě ještě strašně zaměstnává psaní
pro SME (pozn.: slovenský deník). Akce
střídá akci, Putin byl na Blízkém východě, 60. výročí konce 2. světové války
anebo soud s Chodorkovským. Nejhorší
je, když si Lidovky objednají něco jiného
než slovenské SME a uzávěrku mají stejně. Tak to pak šílím. Zase je výhoda, že
tady je o dvě a půl hodiny méně než doma, takže mám rezervu. Ráno začnu brzo, něco si připravím, po obědě někde
něco bouchne a já dělám vše znova.
■ Ještě jedna otázka k novinařině. Jak
to, že monitoruješ i dění v Rusku nebo Uzbekistánu? Jak se dostáváš k informacím?

Tak to je tedy zrovna tajné… Mám
jednak svoje špióny a špehy všude, kde
jsem dřív pracovala, a také využívám monitoringu několika agentur. Naštěstí se
taky dost dobře orientuju v ruskojazyčném internetu, takže to je stejné, jako
bych seděla v redakci v Čechách. Akorát
že tady často nejde elektřina a tak musíme mít vlastní generátor.
■ Čím teď zrovna nejvíc žiješ?
Asi tím, že se budeme stěhovat do většího domu, kupodivu levnějšího, proto se
také stěhujeme. Má obrovskou zahradu,
tak budu trošku odpočívat při sázení kytek. Hned vedle toho domu sídlí kočovníci, kteří zimují v Kábulu. Dost smrděj,
protože nemaj záchody a choděj na takovou hromadu odpadků za tím novým domem. Ale jinak jsou děsně fajn, takže se
na ně celkem těším. Také si koupíme
pingpongový stůl. Tady totiž večer není
kam jít, všichni jsou zalezlí, protože se
bojí teroristů. No je fakt, že občas někde
něco bouchne, ani se o tom nepíše. Navíc
vysedávat večer po restauracích se také
nedoporučuje. Tak budeme sportovat.
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jsou tady s námi naši afghánští spolupracovníci, ti ale spí doma.
■ Projevilo se nějak v Afghánistánu 60.
výročí konce 2. světové války? Týká se
Afghánců s ohledem na předchozí vývoj vztahů s Ruskem nějak toto téma?
O podobné věci se vůbec nezajímají.
Za 2. světové války byli neutrální, mají
svých vlastních válek dost… Na Afghánistánu je zajímavé to, že sice neustále válčí, každý má doma samopal, dříve kopí,
ale nikdy nečiní výboje do zahraničí, ani
k sousedům ne. Jsou doma tady a tady si
to budou bránit do roztrhání těla. Jsou
totiž strašně izolovaní a o světě vědí velmi
málo. Je to jako ostrov obklopený obrovským oceánem, který je dělí od zbytku
světa. Proto jsou také tak citliví na to,
když se jim sem někdo cpe. Mají svou filozofii: My necháváme na pokoji vás, a vy
nám sem nelezte a nezavádějte nám tady
žádné nové móresy.
■ Je v Afghánistánu všeobecné hlasovací právo? Nedávno např. kuvajtský
parlament schválil volební právo pro
ženy (volit i být voleny).
Ano – oficiálně zde mohou ženy volit
i být voleny. V praxi to tak ale většinou
není. Na vesnicích například ženy volily
jen se souhlasem muže a samozřejmě volily toho, koho jim „pán tvorstva“ určí…
Když nemáš televizi a neposloucháš rádio,
tak vlastně ani nevíš proč a koho volit.
Na místní úrovni si lidé od nepaměti volili kmenové náčelníky. To umějí dokonale, ale ženy se těchto voleb pochopitelně
nezúčastňují.
■ Co ty jako „západní“ žena říkáš přístupu k ženám v muslimských zemích?
Já ctím kulturu a zvyky muslimů. Ženy tady mají sice spoustu problémů, ale já

je za ně nevyřeším. Můžu jim akorát tak
pomoci vykopat studnu, naučit nějaký
malý byznys, dopomoci jim ke vzdělání,
ale nebudu je učit, jak se rozvádět s manželem. I když mi vadí, že tady ženy žijí ve
velké izolaci, nemají vzdělání, někdy dokonce ani samy nesmějí na ulici, feministickou revoluci tady rozhodně nechystám
organizovat.
Je to stejné, jako když v Česku posloucháme poučky „emancipovaných“ Američanek, které nás nabádají, jak máme zacházet s mužskými - většina našich holek
si o nich stejně myslí, že to jsou kozy pitomé. Ostatně i my máme své problémy,
které si ani neuvědomujeme. Když ženským tady vyprávím, že musíme chodit
do práce, abychom se uživily, tak se chytají za hlavu a křičí: Zlatý Afghánistán!
■ Jak chodíš v Afghánistánu oblékaná?
Nosíš burku? Jak se vlastně lidé oblékají?
Já burku nenosím, ani v ní nejezdím
do našich přidělených vesnic za Kábulem. Naposledy jsem ji měla, když jsem
jela autem z Kandaháru do Jabulu a krčila se na zadním sedadle, aby nikdo nepoznal, že jsem cizinka. Na té cestě se totiž
každý den přepadá a loupí. Některé ženy
tady burku nosí. Některé proto, že jim
to nařídí manžel, jiné proto, že se stydí.
Místní muži jsou totiž dost divocí, takže
se někdy tomu zahalování žen ani nedivím. Jinak tradiční oblečení pro ženy
v Afghánistánu je velmi nápaditá, dlouhá,
vyšíváním zdobená halena, široké pohodlné kalhoty a přes hlavu velký šátek. Je
to krásné a slušivé oblečení, které má řadu podob a já ho miluju. Chlapi nosí
takzvaný piron tombon, což jsou širokánské kalhoty s halenou.
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■ Zase říkáš, že někde něco bouchne.
Víme třeba z novin o tom, že nedávno
bouchl u Kábulu starý muniční sklad,
ale z tvé odpovědi cítím, že to bude asi
častější…
…to je spíš taková hantýrka. Když něco bouchne v Evropě, nemusí to nutně
být spojeno se zbraněmi nebo bombami.
Když něco bouchne v Čečně nebo v Afghánistánu, první, co tě napadne, jsou teroristi. Ono fakt každý den něco menšího
bouchne, a proto noviny poté, co se děje
za hrůzy v Iráku - jeden, dva, tři nebo pět
mrtvých nejsou zajímaví. To musí umřít
alespoň dvacet lidí, aby se konečně dostali do novin. Je to klasická ukázka, jak se
stáváme stále více cyničtějšími.
■ A jak to probíhá, když chceš v Kábulu koupit dům?
Hrozně… Stále jsme v procesu podepsání smlouvy. Tady je to vždycky porod,
protože žádní notáři neexistují, lidi neumějí číst ani psát, tak to jde postaru. Potřebuješ dva svědky, když to jsou ženské,
tak hned čtyři – mají na mysli, že je
to podle obsahu mozku, já si pochopitelně nic podobného nemyslím. Navíc se
nám tady zdramatizovala situace. Neustále zde probíhají protiamerické demonstrace a je to postupně namířeno čím dál
víc proti všem bílým cizincům. Například
nedávno se nám tady shromáždili před
vraty sousedi, s kterými jsme až do teď
byli kamarádi, a chtějí, abychom vypadli
…proč tady bydlíme …že jsme si zvýšili
zeď …že moc jezdíme auty a prášíme. Taky se poprali s našimi zaměstnanci a já
musela volat policii. Takže čekám, kdy mi
teď do okna vletí kámen. Už se fakt těším, až se přestěhujeme, snad se nám
s novými sousedy podaří naladit dobré
vztahy.
■ Co je to za zákon, podle kterého se
jeden muž rovná dvěma ženám?
To je prostě islámský zákon, že u soudu nebo u notáře platí jeden mužský svědek za dvě ženy. Odůvodňuje se to negramotností žen, takže nemohou být
plnohodnotné při právních úkonech.
Proto je potřeba dvou ženských hlav, aby
vykoumaly to, co jedna mužská.
■ V jedné z předchozích otázek jsi
mluvila v množném čísle. Kolik máš
spolupracovníků?
Obývám jeden dům spolu s lidmi z organizace Člověk v tísni, kteří mají ale
hlavní sídlo ve městě Mazare Sharif. Tady
bývá většinou jenom šéf mise, Marek
Štýs. Dále tu s námi bydlí Katarina ze slovenské organizace Človek v ohrození. Pak
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■ V Kábulu byla nedávno unesena Kanaďanka. Co si o podobných únosech
myslíš – a proč k nim dochází? Nebojíš
se? Jsi přeci také bílá žena.
Důvodem únosu byl požadavek na zavření jednoho hudebního kanálu a na zákaz pití alkoholu cizincům na území Afghánistánu (poznámka: muslimové nepijí
alkohol). My se teda snažíme tohle dodržovat už dávno – pijeme tajně a nikdy ne
před Afghánci. No uvidíme, jak to vše
nakonec dopadne. Jinak – bojím se?
Vlastně ani nevím. Podobné únosy se tady v Afghánistánu týkají mužů stejně jako žen, hlavně aby to byl cizinec, za kterého někdo zaplatí výkupné nebo z toho
bude alespoň mediální skandál. Únosci
chtějí především na sebe upozornit, když
to jinak nejde.
Když to shrnu, ve většině případů únosů jde o peníze, výměnu za někoho, obrácení pozornosti anebo všechno najednou.
Když máš kolem sebe skupiny, se kterými
nedokážeš jednat, ať už jsou jakéhokoliv
vyznání nebo ideologie, zaháníš je do kouta, ignoruješ jejich existenci, tak se ty skupiny začnou uchylovat k podobným metodám boje, jako jsou únosy a výbuchy.
Únos je výsledkem nezdravé situace, něco,
co vzniká jako reakce na zásadní chyby
vlády, armády, světového společenství…
■ Jak dobře umíš persky? Perština patří do rodiny indoevropských jazyků
(jako čeština), v jejichž rámci tvoří jednu jazykovou skupinu s cikánštinou
(tzv. indoíránské jazyky).
Já opravdu vůbec nemám talent na jazyky a farsí umím moc málo. Domluvím
se v obchodě, řeknu jednoduché věci
a celkem dobře rozumím. O filozofii si
ale popovídat nedovedu. Je také problém,
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že tady víc než půlka lidí mluví paštu
a někteří z nich neumějí darí, ale jen paštu. A to neumím vůbec, takže s kočovníky, kteří neumějí darí, se nedomluvím.
Perština, tedy i farsí, patří opravdu mezi
indoevropské jazyky a svou skladbou je
vlastně podobná češtině, takže není pro
nás tak těžké se ji naučit. Hele – například věta „Já mám tužku“ zní ve farsí:
„Ma daram kalam.“ A věta „Já nemám
tužku“ zní: „Ma kalam nadaram.“
To arabština je mnohem těžší, ale musím
dodat, že v Afghánistánu se k zápisu používá arabská abeceda. Číst a psát se tedy
raději ani nepokouším, připadá mi to jako rozsypaný čaj.
■ Počkej – teď mám trochu „hokej“
v tom darí, farsí a paštu…
Darí je afghánská perština, které se také říká farsí kábuli. Je to jakási odnož perštiny, takže Íránci, Afghánci a Tádžikové
si bez problémů rozumějí. Paštu je jazyk
paštunů, kteří tvoří většinu afghánského
obyvatelstva a žijí hlavně na jihu a východě země.
■ Určitě jsi zaregistrovala vítězství našich hokejistů na MS ve Vídni. Dotklo
se tě to vůbec v tom úplně odlišném
prostředí?
No – vím to, ale přineslo mi to spíš
problémy. Spousta cizinců, ale asi i Afghánců, sledovala finálový zápas přes internet a já ten večer nemohla odeslat do Lidovek zprávy z Uzbekistánu, kde se
zrovna děly hrozné věci… Takže jsem zuřila a nemohla si tu radost pořádně užít.
■ Nedá mi to, abych se tě nezeptal,
jestli v Afghánistánu funguje železniční
doprava.
Afghánistán je jednou z mála zemí na
světě, kde není jediný kilometr železnice.

Asi to souvisí s tím, že se Afghánistán nikdy ve své historii nenechal kolonizovat.
A jak známo, železnice a silnice jsou v zemích tohoto typu dílem kolonizátorů,
protože ti se chtěli pohodlně přepravovat.
Je tady ale přeci jen jedna železniční
kuriozita – počátkem minulého století se
jeden z afghánských králů pokusil zárodek železnice vybudovat. Nechal položit
asi pět kilometrů kolejí z předměstí Kábulu do centrální části. Koupil i lokomotivu, ale vlak po této trati nikdy nevyjel.
Než celé dílo uvedli do provozu, nějací
zbojníci trať rozebrali, neboť se domnívali, že se jedná o kulturní invazi ze západu.
Oni jsou svou kulturu ochotni bránit absolutně, což říkám už poněkolikáté.
Ta lokomotiva, úplně rezavá a zničená,
dodnes stojí na dvoře místního, stejně
zničeného a rozstříleného muzea. Nicméně se ale v poslední době často objevují
zprávy, že se na severu země uvažuje o nové trati do Uzbekistánu. Ono je to jinak
dost složité – Hindúkuš, který prostupuje celou zemí, je strašně vysoké pohoří
(poznámka - přes 7000 m n. m.). Mrkni
na mapu a pochopíš, jaká by to byla fuška tady vybudovat železnici.
■ Na závěr bych tě poprosil o osobní
názor. Ze všeho, co vyprávíš, a z toho,
co sami vidíme ve sdělovacích prostředcích, je zřejmé, že se náš západní
model demokracie, založený převážně
na liberálních myšlenkách, příliš nehodí k použití právě v muslimských zemích. Co by se tedy mělo stát, aby se ta
současná vypjatá situace uklidnila a zase jsme se, jako po celá uplynulá staletí, respektovali? Co pro to může udělat
každý z nás?
Možná se trochu víc vzdělávat a dozvídat se o kulturách, které nám zatím připadají vzdálené. Cestovat – to je strašně
důležité, nesedět jen na tý svý hroudě
uprostřed Evropy a tvářit se jak páni světa. Nebo zvát lidi z jiných zemí k nám.
Být tolerantnější a otevření… Vždyť většina lidí u nás nesnáší ani Ukrajince – a ti
jsou stejné kulturní úrovně jako my. Jak
pak můžou chápat muslimy? Češi jsou
hodně zahledění do sebe a tolerance je
pro ně, že snesou jen to, co mají rádi. Jenže tolerance je, že snášíš to, co ti vůbec
není příjemné, ale chápeš, že to musíš respektovat, protože na světě nežiješ sám.
Pro čtenáře magazínu ČD pro Vás
s Petrou Procházkovou rozmlouval
Roman ŠULC,
fotografie jsou zveřejněny s laskavým
svolením Petry Procházkové.
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Údolí, kde se rodí portské víno
Jednou z nejkrásnějších, a turisticky nejpřitažlivějších oblastí Portugalska je údolí řeky Douro. Tato třetí nejdelší řeka celého Pyrenejského poloostrova do Portugalska vtéká u města Miranda do
Douro, kde začíná 332 kilometrů dlouhé hluboké údolí, které řeku Douro proslavilo. Do Atlantského oceánu řeka vtéká v blízkosti druhého největšího portugalského města Porta.
1.

Zdejší vynikající podmínky pro pěstování
vína jsou známé od nepaměti. Pěstování vína
tu zavedli již Římané, kultivace pěstování
a výroby vín se rozšířila hlavně ve středověku
pod vlivem mnichů z cisterciáckých klášterů.
Zdejší vína dobývala hlavně anglický trh. Obtížná a dlouhá lodní přeprava, při které víno
často začalo kvasit, a tím ztrácet na kvalitě,
byla příčinou hledání způsobu, jak kvašení vína zamezit.
Vína, dnes označovaná jako „portská”,
mají svůj počátek koncem 17. století, kdy byla objevena metoda přidávání vinného destilátu do vína, čímž se zastaví jeho další kvašení, zachová se přírodní sladkost a chuť
hroznů. Metoda se ujala a v následujících
třech stoletích se produkce vína ve vymeze2.

ném regionu údolí Doura omezila na takto
„objevené” portské víno. Specifické charakteristiky, které je odlišují od ostatních vín, jsou
vysoký obsah alkoholu (mezi 19 a 22 procenty), vysoce intenzivní vůně a barva. Velký rozsah obsahu cukru a barvy od temně zlaté po
purpurovou dávají vzniknout různým typům
portských vín.
Sudy s vínem od počátku odvážely nebezpečným údolím ke skladům obchodníků tradiční dřevěné plachetnice s plochým dnem
a čtvercovou plachtou, zvané „rabelos”. Až
výstavba širokorozchodné železnice z Porta
údolím Doura do Španělska umožnila rychlejší a bezpečnější transport vína. Železnice se
sice prvních šedesát kilometrů údolí řeky vyhýbá, od města Ribadouro však již pokračuje

těsně při břehu řeky až ke španělským hranicím. V současné době však vlaky končí u vsi
a přehradní hráze Pocinho.
Úzkými, strmými, a mnohdy skalnatými
údolími přítoků Doura, z velké části rovněž
využívanými pro pěstování révy, byly v letech
1887 až 1911 postaveny úzkorozchodné dráhy, zpřístupňující dopravu nejen pro vinařská
hospodářství, ale i pro města v okolí. Stejně
jako plachetnice, které zůstaly po výstavbě železnice pouze turistickou atrakcí, potkal koncem 20. století podobný osud i železnici.
Dnes již většina vína putuje po silnicích.
Z Porta jsou provozovány turistické plavby
po řece do měst Peso da Régua, Pinhao a dále ke španělským hranicím. Některé jsou jednodenní, jiné až týdenní. Další možností obdivování krás vinorodých teras v údolí
a ochutnávky lahodného moku z jejich plodů
je cestování vlakem. Protože každý z dopravních prostředků skýtá jiné pohledy na řeku
a její břehy, je nabízena i kombinace plavby
lodí s jízdou po železnici. K tomu účelu turistické a vinařské společnosti vlastní speciální
vlakové soupravy. Mnoho vinařských usedlostí, zvaných quintas, vítá nejen organizova3.

né, ale i individuální turisty, kterým majitelé
nabízejí ochutnávku a nákup svých vín.
Zatímco přímo v údolí řeky Douro neleží
žádné z historických starobylých měst, v údolích jeho přítoků jich najdeme několik. Do
Amarante, Vila Real a Mirandely stále přepravují turisty oblíbené úzkorozchodné železnice. Do poutního města Lamega, kam železnice nebyla dostavěna, případně do jiných
vzdálenějších měst, je třeba však použít silniční dopravu.
Ing. Karel BENEŠ
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Popis foto:
1. Výletní lodě, lákající návštěvníky
Porta k projížďkám po řece Douro.
2. Motoráček v jednom z historických
měst na okraji vinorodé oblasti,
Vila Real.
3. Vinice zdobí strmé svahy na obou
březích řeky Douro.
Foto: AUTOR (3x)

lidské osudy
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V OLOMOUCI VYROSTE POZORUHODNÁ SOCHA
Jedinečná socha lidských osudů se stane již brzy součástí
nádvoří CARITAS - Vyšší odborné školy sociální na náměstí Republiky v Olomouci. Budou ji tvořit kameny z různých
koutů světa, kam studenti a absolventi školy vyjíždějí
k získávání praktických zkušeností.
Každý symbolizuje jeden lidský příběh, s nímž se na svých cestách setkali.
Autorem díla bude sochař Lubomír
Dostál, kmotrem projektu se stal novinář
a senátor Jaromír Štětina. Kolektivní
umělecké dílo bude slavnostně odhaleno
už v listopadu.
Každá část této neobyčejné sochy bude spojena s utrpením, bolestí, slzami,

Myšlenka převádět příběhy a klást kameny je nádherná. Vychází z křesťansko-židovských tradic. Lidský příběh je základ
lidského života i základ historie. A to, co
vymysleli studenti, to je velký čin, říká Jaromír Štětina. Legendární novinář bude
i spoluautorem sochy. Oznámil, že k ní
přidá i jeden svůj příběh z okupovaného
Čečenska. Naši studenti jezdí na praxi do

Kristýna – z chovance
krizového centra jeho
psychologem
Slečna Kristýna z Ukrajiny se narodila v roce 1985 v Kyjevě jako první ze
tří sester. Prožila pěkné dětství, do něhož však, tak jako v řadě jiných rodin,
zasáhl v době její puberty ďábel alkohol. Rodiče stále pili a Kristýna raději
utíkala z domu. Naštěstí měla kam.
Pomoc našla v Centru Aspern pro děti
v krizi. Tady nakonec trávila svůj volný
čas častěji a raději než doma. Práce
s dětmi v centru se jí tak zalíbila, že
zde začala působit jako dobrovolník.
Studentky a studenti II. ročníku CARITAS vyšší odborné školy sociální v Olomouci
(zleva) Milena Mahďáková, Michal Láš,
Martina Kabátníková a Jan Beneš, kteří přinesli ze svých cest čtyři příběhy z Ugandy,
Francie a dva z Ukrajiny. Snímek je zachytil s modelem prvního sloupu pozoruhodné
sochy.

Po dvou letech se situace u Kristýny doma uklidnila a ona už do centra nemusela docházet. Kristýnu ale začali pro
změnu zase potřebovat v centru a nabídli jí práci sociálního pedagoga. Už
rok tak sama pomáhá dětem v zařízení, kde kdysi pomohli i jí.
Jakub Livanský (květen 2005)

ale i solidaritou a nadějí, vycházející
z pomocí bližního. Na jednom místě se
v ní potkají osudy lidí ze všech koutů
světa, kteří se díky solidární pomoci dostali z těžké životní situace. Socha bude
vysoká zhruba 2,5 metru a bude připomínat dům s okny symbolizujícími pohled do duše. Kameny budou uloženy po
jednom v oknech sloupů sochy, která má
být o to originálnější, že každým rokem
se zvětší její objem a nebude tak nikdy
hotova.
Prvních patnáct kamenů již dovezli
studenti II. ročníku z praxí v rámci letošního letního semestru v Ugandě, Francii,
na Ukrajině, v romských osadách na východním Slovensku, v Rumunsku, Kosovu a Nizozemsku. Zachycují především příběhy dětí, které poznamenala
chudoba či samota, ale i osudy žen a mužů poznamenaných válkou či těžkými životními úděly.
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dvou desítek zemí. Jak budou přibývat jednotlivé příběhy, budou přibývat i sloupy sochy. V říjnu vyrážejí naši studenti na další
praxi. Tentokrát po České republice, dodává ředitel školy Martin Bednář.
Socha, která bude přístupná i olomoucké veřejnosti, by nám podle záměru studentů školy měla všem připomínat,
že se nás týkají osudy trpících a strádajících lidí i na zdánlivě vzdálených místech
planety, že si tato místa neseme v sobě
a že jsou stále přítomna v našich životech.
Součástí projektu bude i jeho interaktivní podoba. Jednotlivé příběhy, symbolizované kameny, budou vystaveny na internetových stránkách školy. Stanou se
tak svébytným dokumentem o životě lidí, jenž se protnul s životem absolventů
školy, a také součástí historie města Olomouce.
Text a foto: Ivan SKULINA

Jevgenij – vysokoškolák
z dětského domova
v Charkově
Jevgenij Romanenko prožil celých osm
let ze svého sedmnáctiletého života
v charkovském Caritas, tedy v dětském
domově zřízeném Charitou pro sirotky
a děti, jejichž rodiče byli zbaveni rodičovských práv. I předtím však pobýval v podobných zařízeních.
Přestože neměl lehký život, už toho hodně dokázal díky silné vůli a pomoci lidí
kolem sebe. Za čtyři měsíce ukončí
střední školu a chystá se bydlet se svým
nevlastním bratrem v bytě po rodičích
v Charkově. Pak začne studovat informatiku na vysoké škole. S tím se ale
nechce spokojit - rád by navíc začal dálkově studovat choreografii a management. Už šest let také trénuje společenské tance, chodí na break-dance,
kickbox a akrobatiku. Až dostuduje,
rád by založil rodinu a měl děti – chtěl

CD magazin 03-2005 01.qxd

8.9.2005

14:14

StrÆnka 33

Studenti této prestižní CARITAS-vyšší odborné školy sociální získávají pod vedením řady velmi kvalifikovaných pedagogů tu nejkvalitnější teoretickou přípravu i praktické
zkušenosti doma i v desítkách dalších zemí
pro práci v charitativních, sociálních a humanitárních službách.

by moc dvojčata, holky. Do dětského
domova Caritas se ale chce vracet i potom. Nalezl tady totiž svůj domov.
Michal Láš (květen 2005)

Albertina cesta z Afriky do
Nizozemí
Alberta se narodila před 23 lety
v africké Eritree, dnes žije už rok v nizozemském městě Soest. Cesta sem

pro ni ale nebyla vůbec jednoduchá.
Nejdříve - před čtyřmi lety - odešli
z Eritree do Nizozemí Albertin bratr
a snoubenec. Azyl, o který požádali,
skutečně po čtyřměsíční proceduře dostali. Oba pak absolvovali integrační
kurzy a rekvalifikovali se na mechaniky. Začali pracovat s jediným cílem:
vydělat peníze na cestu pro Albertu.
Minulý rok na podzim se jim to konečně podařilo a Alberta mohla vycesto-

vat. Vízum si vyřídila za účelem návštěvy svého bratra, v Nizozemí se ale
vdala za svého snoubence. Tím získala právo na pobyt. Zatím jen v závislosti na svém manželovi, po třech letech ale vznikne právo na pobyt i pro
ni samotnou.
Alberta nyní navštěvuje jazykové integrační kurzy a pracuje jako hospodyně u svých sousedů. I ona však plánuje udělat si rekvalifikační kurz. Jejím
snem je být kosmetičkou. Alberta je
velmi přátelská, a přestože zatím neumí moc anglicky, ochotně vypráví
o svých plánech, o své rodině. V Eritreii už nemá žádné příbuzné, všichni,
kteří jí zbyli, žijí v Nizozemí. Až se jí
narodí dítě, bude už právoplatným občanem Nizozemí, státu, který ji přijal.
Přestože stále vzpomíná na Afriku, její
domov je již zde.
Marie Pospíšilová (květen 2005)

Politická kultura ovlivňuje i kvalitu veřejné dopravy
(rozhovor s šéfredaktorem Literárních novin Jakubem Patočkou)

Příroda Jakubu Patočkovi učarovala.

tickým a ekonomickým souvislostem ničení
přírody.
Hnutí Duha prosazovalo již od počátku devadesátých let různé akce na záchranu veřejné dopravy, ale také poněkud kontroverzní akce proti používání jaderné
energetiky.
Kvalita veřejné dopravy
Kvalita veřejné dopravy je úzce propojena
s kvalitou politické kultury té které země.
Lze jednoznačně popsat způsob, jakým může být poměřována kvalita veřejné dopravy
s kvalitou veřejné správy na daném konkrétním území. Veřejná správa je snáze
ovlivnitelná úzce ekonomickými zájmy. Pokud zvítězí právě tyto zájmy, veřejná doprava
zpravidla zachází na úbytě. Výborný příklad
fungující veřejné dopravy můžeme vidět například v Nizozemí, ale i v řadě dalších rozvinutých západoevropských zemí. Naopak
v zemích s nižší politickou kulturou je patrné,
že veřejná doprava je značně nekvalitní. Jednoduše lze říci, že pokud se bude zvyšovat
v naší zemi kultura politiky, je naděje, že se
zlepší i veřejná doprava, říká na závěr šéfredaktor Literárních novin.
-mh-
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lidské osudy

Jsem přesvědčen o tom, že člověk si nese do života svoje postoje hlavně díky výchově v rodině. Pokud si všímáte takových záležitostí, jako je ohrožená příroda, což je v naší rodině
běžné – a navrch získáte podobně naladěné
kamarády a přátele, pak je vaše životní cesta
vcelku jasná, říká přesvědčený ekolog a
dnešní šéfredaktor Literárních novin Jakub
Patočka.
Ochrana přírody má stejný smysl, jako když
se někdo rozhodne pomáhat postiženým lidem nebo jezdí s humanitární pomocí do
krizových oblastí. Každý se však k takové-

mu životnímu postoji dopracuje jinou cestou, u Jakuba Patočky to byl konec osmdesátých let, kdy se v Brně v údolí Svratky
měla začít stavět čtyřproudá silnice, která
by zničila poslední zbytky zachovalých břehů řeky.
Tento projekt silnice mne společně s mým tehdejším kamarádem Honzou Beránkem vyprovokoval k vyhledání podobně naladěných lidí.
Spojili jsme se s ekology, kteří již v osmdesátých
letech organizovali odpor proti státní zvůli.
Začalo to Hnutím Duha
Připomeňme, že Jakub Patočka, společně s
Janem Beránkem, založili krátce před sametovou revolucí Hnutí Duha a začali organizovat ekologické protesty. Postupem času se
začali sami pídit po odstraňování příčin, nikoli až důsledků. V osmdesátých letech se například pořádaly celostátní akce, jakými bylo
třeba vysazování stromků na územích zasažených kyselými dešti, což mně připadalo kontraproduktivní. Proto jsem se, i se svými přáteli, začal zabývat tím, jak zamezit tomu, aby
takové deště vůbec vznikaly. V ten moment
jsem logicky musel dojít ke konkrétnímu komínu, který chrlil tuny emisí, a od něj k poli-

aktuality
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Světový unikát se představil v Ostravě
Na letošním červnovém 6.
mezinárodním veletrhu drážní
techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech
Raildays 2005 v Ostravě jistě
neunikla veřejnosti izolovaná
vysokozdvižná plošina na železničním voze.

Představila ji Správa dopravní cesty Ostrava, organizační složka Českých drah, a. s.,
spolu s firmou OLPAS Moravia, s. r. o. Jak vy-

stavovatelé uvedli, samotná izolovaná vysokozdvižná plošina není velkou zvláštností. Vyrábí ji několik světových firem a zatím se
montovala jen na podvozky silničních vozidel,
jako např. Mercedes, MAN apod. Vystavený
model ALTEC A50-OC od americké firmy
ALTEC WORLDWIDE, L.L.C., St. Joseph,
Missouri, USA, je unikátní v tom, že je na
speciálním železničním voze Smmp, typ
416.4.
Nová plošina má špičkové parametry. Umožňuje velmi rychlou výměnu, opravu či údržbu bez
nároku na vypnutí trakčního napájení. Odpadají
nároky na potřebu vozidel v nezávislé trakci při
napěťových výlukách. To
je náš příspěvek ke slaďování trendů v oblasti rychlé, variabilní údržby a
odstraňování poruch na trakčním vedení a silnoproudých zařízeních, říká technický náměstek SDC Ostrava Ing. Libor Tkáč.

K jejím přednostem patří vynikající izolační vlastnosti, rychlé uvedení do pracovní polohy, vysoká variabilita polohy pracovního koše s elektromontéry bez zasahování do
průjezdního profilu vedlejší koleje atd. Odolává napětí do 69 kV, maximální pracovní výš-

ka je 16,7 m, umožňuje práci s trvalou zátěží
360 kg, tedy standardně se dvěma elektromontéry v koši i v nejkritičtějším směru.
K přednostem patří i maximální stabilita při
jakémkoliv režimu práce.
Text a foto: Ivan SKULINA

Železniční most přijel po železnici
Trať z Kadaně do Karlových
Varů je nedílnou součástí významné
podkrušnohorské
dvoukolejné trati z Chebu do
Ústí nad Labem. Vzhledem
k jejímu významu se přistoupilo k její rozsáhlé modernizaci a elektrifikaci tak, aby
splňovala podmínky železničního provozu i v 21. století.
Součástí prací na trati byla i výměna dvou
zastaralých a nevyhovujících mostních konstrukcí, které tvořily mostní objekt přes řeku
Ohři v Klášterci nad Ohří. Obě nové mostní
konstrukce vyrobila firma MCE Slaný. Pro
každý celek bylo nejprve dopraveno speciálním kamionem pět částí konstrukce do železniční stanice Klášterec nad Ohří. V prosto-
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rách manipulační koleje byla konstrukce
zkompletována, svařena do jednoho celku
a převzata investorem. Poté následoval vlastní
přesun hotového mostu ze stanice Klášterec
nad Ohří zhruba kilometr na širou trať.
S ohledem na celkovou váhu svařené konstrukce mostu bylo nutno použít speciální vůz.
Ten poskytla ostravská firma NH-Trans,
a. s. Jak nás informoval obchodní ředitel firmy,
Ing. Vlastimil Chobot, jednalo se o hlubinový
vůz s nosností až 300 tun, z něhož bylo nutno
sejmout klasickou ukládací vanu. Zůstaly tak
pouze rozpojené dva osminápravové podvozky,
na které byl celý most uložen. Z každé strany
pak byl připojen ještě ochranný vůz řady Res,
za který na karlovarské straně lokomotiva táhla
most na trať. Most byl pak z podvozků vyzvednut a přesunut do připravených předpolí
v sousední koleji. Prázdné podvozky se vrátily
zpět do Ostrova nad Ohří.
Výměna proběhla ve dvou etapách zvlášť
pro každou kolej ve dnech 16. dubna a 16.
července 2005. Akce se podařila, zvolená
technologie přepravy prokázala, že byla vybrána správně. Při každé výluce se jednalo
o přerušení provozu na obou kolejích, což vyžadovalo pečlivou přípravu celé akce.
Pro čtenáře budou zajímavé i další údaje
o mostu: délka mostu 90 m, šířka konstrukce
3,5 m, výška konstrukce 3,75 m, hmotnost
konstrukce 270 tun, délka soupravy včetně lokomotivy 120 m, délka přepravy 1120 m.

NH-TRANS, a. s., je vlastníkem šestnáctinápravové oplenové jednotky, na kterou byla
nejprve konstrukce ve stanici opatrně naložena a upevněna. Vozy posloužily jako ochranné vagony a současně jako spojnice oplenu
a lokomotivy.
Samotná přeprava probíhala, jak jsme již
uvedli, dvakrát. V měsíci dubnu konstrukce
pro sudý směr, v červenci konstrukce pro lichý směr. Obě přepravy se uskutečnily za plné výluky traťového úseku Pernštejn – Klášterec nad Ohří.
Jitka HABIGEROVÁ
" Mosty jedou přes závory
# Most na cestě na své stanoviště (všimněte si
umístění mostu na osminápravovém podvalníku)
Foto: Vlastimil CHOBOT (2x)
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POZVÁNKA DO DIVADLA

S nádražním kocourem Šimbalem – klimbalem
na muzikál Cats (Kočky)
Že není možné, aby měl jeden z nejproslulejších světových muzikálů Cats (Kočky) něco společného s železnicí? Věřte nevěřte, ale
má. Co? To se dozvíte, když se pozorně podíváte na fotografie
Martina J. Poláka a přečtete si následující článek, který vám možná zkrátí poněkud zdlouhavou cestu a inspiruje vás k zhlédnutí
muzikálové show nemající v tuzemsku obdoby.

londýnské premiéry se Kočky „domňoukaly“
loni v říjnu do pražského divadla Milénium
a bez nadsázky se staly největší událostí divadelní sezóny 2004 - 2005.
Producenti kočičího muzikálu Stanislav
Aubrecht a Jozef Celder, libretista a textař
Michael Prostějovský, režisér Juraj Deák
a choreograf Pavel Strouhal od počátku
chtěli, aby se publikum od chvíle, kdy se divadlem Milénium poprvé rozezní kouzelná
hudba Andrea Lloyda Webbera, zbavilo nedůvěry a stoprocentně přijalo jejich kočky
jako skutečně „živé“ kočky. Nechtěli proto
angažovat herce, ale zpěváky, kteří umí tancovat, a tanečníky, kteří umí zpívat. Během
konkursů viděli stovky zájemců, kteří se
chtěli převtělit do jedné z nejmenších kočkovitých šelem.
Chci, aby se každý z vás stal typickou kočkou, která je nejen elegantní, ale i tajemná.
Protahujte se, schulte se do klubíčka..., naváděl při veřejných konkursech choreograf Pavel Strouhal, autor úžasně nápadité choreografie kombinující pohyby koček
s charakteristikou lidí.
Pokud se na muzikál Cats (Kočky) do
pražského divadla Milénium na podzim vypravíte, dostane se vám i všem kočkám a kocourům, které se na staré půdě chystají na
každoroční kočičí bál, pozvání na cestu nočním vlakem směrem severní polokoule.
A to přímo od nádražního kocoura Šimba-

kocourovi Šimbalovi-klimbalovi, která se
vám zcela určitě znovu vybaví, když se rozhodnete využít služeb Českých drah.
Jan ADAM
Foto: Martin J. Polák
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kultura

Po muzikálech Jesus Christ Super star, Evita a Tell Me On A Sunday (Líp se loučí v neděli) se loni na podzim staly Cats (Kočky)
čtvrtým dílem nejúspěšnějšího muzikálového skladatele všech dob Andrewa Lloyda
Webbera, kterého jsme se dočkali i u nás.
Muzikálem Cats (Kočky) začal Andrew Lloyd Webber psát novodobou historii žánru
zvaného muzikál a díky němu se na světové
scény dostal první muzikál superlativů a rekordů pro celou rodinu.
V londýnském West Endu měly Kočky
celkem 8950 představení a na newyorské
Broadwayi 7485. Muzikál získal nejprestižnější světové ceny - dvakrát Grammy a sedm
cen Tony, což je cena znamenající ve světě
hudby a divadla totéž co ve filmu Oscar.
Cats byly uvedeny ve 300 městech 26 zemí
světa a vydělaly 1,4 miliardy liber. Britský
důchodce Bob Martin viděl Kočky 795krát,
což ho stálo kolem 20 tisíc liber.
Všude, kam jsem přišel, jsem slyšel hihňající se cyniky, kteří si mysleli, že jsem ztratil
zdravý rozum, když jsem se rozhodl udělat
muzikál z básniček o kočkách, přiznal po letech Andrew Lloyd Webber. Ale ukázal jsem
jim, že jestli jsem něco neztratil, tak je to právě ten zdravý rozum!
Nejdéle uváděný muzikál v historii londýnského West Endu i newyorské Broadwaye zhlédlo ve světě přes pětašedesát miliónů diváků. Po třiadvaceti letech od

la-klimbala, jehož roli alternují Hynek Svrček a Zdeněk Bubák. Je Šimbal-klimbal, jehož sólovému číslu aplaudují nadšení diváci
skutečně každé představení, spíše nádražákem nebo strážcem drah? Toť otázka.
Bez něho však nikdy neodjede žádný
noční expres směrem na sever zeměkoule.
Dbá na pořádek i jízdní řád a stejně tak bdí
i nad bezpečím cestujících a čistotou v lůžkovém voze. Stačí si zahrát během jízdy karty v poštovním voze, porozpráví s výpravčími na peróně a ještě stačí sledovat, s kým
klábosí průvodčí. A samozřejmě nezapomene pozdravit strojvůdce. Ráno pak fit a svěží pomáhá cestujícím se zavazadly.
A to i přesto, že se během noční jízdy stačil
posilnit i nějakou tou skleničkou whisky.
Možná vás napadne, kdo přišel na to, aby
se železničnímu kocourovi Skimbleshanksovi v češtině říkalo Šimbal-klimbal. Může za
to libretista a textař Michael Prostějovský,
který už do češtiny přebásnil jiné Lloyd
Webberovy muzikály - Jesus Christ Superstar a Evitu. Snažil jsem se zachoval poetiku
sbírky básní angloamerického básníka, dramatika, kritika a nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1948 Thomase Stearnse Elita
Praktická kniha o šikovných kočkách, která hudebního skladatele Andrewa Lloyda
Webbera inspirovala k napsání muzikálu Cats
(Kočky), říká Michael Prostějovský.
Až budete po skončení muzikálu Cats
(Kočky) z pražského divadla Milénium odcházet, určitě vám bude v uších znít největší hit tohoto muzikálu, píseň Memory
(Vzpomínky). A zcela určitě i ta o nádražním
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Zdravotní poji‰Èovna ministerstva vnitra âR
pﬁipravila od 1. 7. 2005 nov˘m poji‰tûncÛm-muÏÛm
od 20 do 45 let jednorázov˘ pﬁíspûvek do 500 Kã na balíãek
variantního ãerpání, kter˘ obsahuje

• pﬁíspûvek na rehabilitaci
• pﬁíspûvek na sportovní aktivity
• pﬁíspûvek na stomatologické v˘kony, dioptrické br˘le
a kontaktní ãoãky
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V Z TA H N A C E L¯ Î I V O T

O podmínkách poskytnutí pﬁíspûvku se pﬁedem informujte.
Zmûna nabídky vyhrazena.
infolinka: 844 121 121

infomail: info@zpmvcr.cz

internet: www.zpmvcr.cz

800 133 666 | www.pfcp.cz

Chci
do penze milion.
Tak začněte spořit co nejdřív. Penzijní připojištění
je díky státní podpoře nejvýhodnější spoření.
Od jedničky na trhu ho můžete mít bez poplatků
a s možností platit, jak se vám to zrovna hodí.
Česká pojišťovna, již od roku 1827 chráníme vaše sny.
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BE ZPEČNĚ K CÍLI!
AŽD Praha
systémy pro kolejovou
a silniční dopravu
inzerce

www.az d .c z
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Inzerujte u nás!

Týdeník Českých drah, a. s.

Řádková inzerce: za znak (včetně mezer): 0,80 Kč
Plošná inzerce: základní sazba 1 cm2 48,- Kč, černobílá, (inzerát barevný + 15 %)
Ceny jsou bez DPH (DPH 19 %). Příjem inzerce a naše kontaktní adresa: Redakce týdeníku Železničář, Generální ředitelství ČD, a. s.,
nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, tel.: 972233090, 972233091, fax: 972233092, e-mail: balikova@gr.cd.cz

Hotel, ve kterém
se nenudíte...
❚ Sport a relaxace – 3 moderní kryté tenisové kurty se středně rychlým povrchem
WIMBLEDON a 3 klimatizované squashové kurty s povrchem FIBERESIN.
❚ Fitness centrum, whirlpool,sauna, solárium, masáže a 3 bowlingové dráhy
v příjemném baru.
❚ Permanentky na zimní sezonu 2005/2006 na tenis a squash již v prodeji.
❚ Konferenční prostory – kongresový sál s kapacitou 350 míst (sál A, B, C)
a další 3 salónky s kapacitou 120 míst.

❚ Kompletní konferenční servis.

IC HOTELS a.s.

inzerce

Spojovací 1141, 190 00 Praha 9
Tel.: 272 178 350
www.hotelstep.cz

Tenis – squash
Marcela Šimáková
Tel.: 775 996 114
E-mail: simakova@hotelstep.cz, kongres@hotelstep.cz
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Památka ze seznamu UNESCO:
TiP
na výlet

klášter cisterciáků ve Žďáru nad Sázavou

Klášter cisterciáků ve Žďáru nad Sázavou byl založen v roce 1252. Období největšího rozkvětu zažíval
v první polovině 18. století za opata Václava Vejmluvy. V této době zde působil architekt Jan Blažej Santini a proběhla rozsáhlá přestavba klášterních budov ve stylu barokní gotiky.

V roce 1719 nechali církevní hodnostáři odkrýt hrob Jana Nepomuckého, nalezli v něm domnělý neporušený jazyk a začaly
přípravy
na
mučedníkovo
svatořečení. Žďárský opat Vejmluva rozhodl o výstavbě poutního kostela zasvěce-

ného budoucímu světci. Na místě
přejmenovaném na Zelenou horu
vyrostl během tří let podle plánů
Jana Blažeje Santiniho architektonický skvost v jedinečném stylu
barokní gotiky. Místo a hlavně
stavba samotná jsou plny náboženské symboliky.
V klášteře na Zelené hoře u Nepomuku získal Jan Nepomucký
první duchovní vychování a z téhož místa přišli první cisterciáci do
Žďáru. Nejdůležitějším motivem je pěticípá hvězda. V okamžiku světcova utonutí se prý na Vltavě objevilo pět hvězd. Na
půdorysu pěticípé hvězdy je kostel postaven, po obvodu se střídá pět trojúhelníkových kaplí s pěti oválnými. S nimi ko-

responduje pět bran a pět kaplí v deseticípém ambitu, jímž je kostel obkroužen.
Celý areál hřbitovního a poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou je natolik
jedinečnou památkou, že byl zapsán do
seznamu památek UNESCO.
V budovách bývalého kláštera je dnes
umístěno Muzeum knihy. Zajímavá bude
určitě i procházka k tzv. Dolnímu hřbitovu, který byl prvním výsledkem spolupráce opata Vejmluvy s architektem Santinim. V centru města jistě zaujme
budova historické radnice.
Saskia BERGEROVÁ
Letecký pohled na klášter
je na zadní straně obálky.

Počet zahraničních návštěvníků
v České republice se neustále zvyšuje
Agentura CzechTourism v řeči čísel
Za první čtvrtletí letošního roku přicestovalo do
České republiky 1 177 547 zahraničních turistů,
kteří se ubytovali v hromadných ubytovacích zařízeních.
Znamená to nárůst proti stejnému období roku 2004 o 11,9
procenta. Počet přenocování dosáhl hodnoty 3 963 843
v hromadných ubytovacích zařízeních, což představuje růst
oproti stejnému období roku 2004 o 6,9 procenta.
Nejvíce turistů (328 956) v hromadných ubytovacích zařízeních pocházelo, tak jako tradičně, z Německa. Druhé
místo patřilo turistům z Velké Británie – 155 460 a na třetím místě se umístila Itálie s 91 599 turisty. V porovnání s rokem 2003 výrazně přibylo pětihvězdičkových hotelů
a v minulém roce jich bylo v provozu již dvacet sedm. Jejich služeb využilo 597 319 zahraničních hostů, průměrná
cena na osobu a den se pohybovala kolem 3828 Kč. Zahraniční turisté v nich strávili v průměru 3,6 dne.
Růst žádostí o ubytování ve vícehvězdičkových hotelech odráží poptávku zahraničních turistů po kvalitním ubytování.
V Praze bylo v provozu 601 hromadných ubytovacích zařízení s průměrnou cenou za ubytování 995 Kč na osobu
a den.
Z hlediska návštěvnosti jednotlivých krajů České republiky
ze zahraničí v prvním čtvrtletí 2005 hraje opět dominantní
roli Praha, kterou navštívilo 666 704 zahraničních turistů
(56,6 % z celkového počtu). Praha rovněž zaznamenala téměř dvacetiprocentní nárůst návštěvnosti oproti stejnému
období roku 2004. Významnější podíl na celkové návštěv-
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nosti naší republiky zahraničními turisty v letošním prvním
čtvrtletí mají ještě Královéhradecký kraj (94 055 zahraničních turistů, tj. 8 procent), Liberecký kraj (72 478 zahraničních turistů, tj. 6,2 procenta) či Karlovarský kraj (67 960
zahraničních turistů, tj. 5,8 procenta).
Podle předběžných odhadů roste i v letošním roce zájem zahraničních turistů o návštěvu Česka. Naše republika nabízí
stále lepší služby, především v kvalitě ubytování. Czech Tourism pro letošní rok odhaduje růst počtu zahraničních turistů
v Česku o osm až devět procent ve srovnání s loňským rokem
a růst devizových příjmů z cestovního ruchu o tři procenta.

Kroměříž: Zámecká zahrada - chráněná památka
UNESCO
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