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Naší zemí se letos přehnala vichřice všemožných voleb. V médiích se objevily, kromě přehledu výsledků, a tedy vítězů a poražených, také
závěry z průzkumu prestiže různých povolání
v Česku. Téměř na konci tabulky se umístili
politici, těsně před uklizečkami.
Železničáři z minulosti dobře vědí, co to je,
být na konci tohoto pomyslného žebříčku. Byli
tam dost dlouho, možná od té doby, co prezident Zápotocký jejich povolání ve veřejném projevu znectil; pamětníci vědí…
Teprve v posledních několika letech – a nemalou zásluhu na tom má odbor komunikace ČD
a železniční časopisy – se prestiž železničních
profesí ve veřejnosti zlepšuje. Je jiná doba, a tak
bychom se asi marně snažili o to, co bylo devízou nádražáků za první republiky: Toho si dceruško vem, to je železničář, a je pod penzí!
Ale i tak: průvodčí dnes nenajdete ve zmačkané uniformě, nevlídné pohledy se skrze zuby
cezeným „Přistoupil??!“ nahradily pozdravy
a žádost o předložení jízdních dokladů. Po
modernizovaných tratích jezdí vlaky vyšší kvality, které ve velké míře staví v komfortně vybavených stanicích, můžete si připlatit na SC Pendolino, kde je péče o cestující takřka na „letecké“
úrovni.
Naše prestiž u veřejnosti tedy stoupá; přáli bychom totéž i politikům, kteří, koneckonců, svým
jednáním a rozhodováním i tu prestiž železniční dopravy mohou významně ovlivnit.
IRENA POSPÍŠILOVÁ

Foto na titulní straně:
Vítězný snímek Karla Novotného ve fotosoutěži Lidé a České dráhy – měníme se
spolu s vámi. Soutěž probíhala společně
s výstavou fotografií Antonína Kratochvíla Persona ve zvláštním galerijním vlaku.
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Výměna papírových In-karet/Rail plus

zahájena!
Foto: MICHAL MÁLEK

editoriala

Vážené čtenářky a čtenáři!

Od 1. června 2006 vystavují České dráhy novou národní slevovou kartu, která v sobě integruje nejen vnitrostátní slevy (tč. In–zákazník,
In–junior, In–senior a In–gold), ale také výraznou mezinárodní slevu,
uznávanou ve 25 zemích Evropy. Všem našim cestujícím již vstoupila do povědomí pod názvem In–karta/Rail plus, kde první část názvu
odkazuje k „integrované kartě“ a druhá ke slevě mezinárodních jízdenek, jejíž logo „Rail plus“ je na kartě uvedeno.
Od samého počátku byla In–karta/Rail
plus koncipována jako plastová karta velikosti platební karty. Jelikož se však v prostředí Českých drah jedná o technologickou novinku, v podobě plastové karty se
od počátku začala vystavovat pouze pro
žadatele o roční síťovou jízdenku (aplikaci) In–gold. Ostatním zákazníkům se
v průběhu června až srpna 2006 vystavovala v papírové podobě, neboť bylo nutno dořešit některé technické záležitosti
spojené s vyřízením několika set tisíc
žádostí o tento průkaz. Bod zlomu nastal
dne 1. září 2006, odkdy se již standardně
vystavují pouze plastové In–karty/Rail
plus. Od prvního dne ale bylo zřejmé,
že držitelům dočasně vystavených papírových průkazů In–karta/Rail plus bude
nutno co nejrychleji umožnit výměnu
za plastové, byť mohou využívat slevy
ve vnitrostátní i v mezinárodní přepravě
v plné rozsahu.

Kdo si pospíší do konce roku, vydělá

Dnem 25. října 2006 tedy byla konečně zahájena očekávaná výměna papírových In–karet/Rail plus, která je spojena
s velmi zajímavou nabídkou. Kdo totiž

o výměnu papírové In–karty/Rail plus
požádá do 31. prosince 2006, získá jako
bonus dosavadní platnost své původní
karty. První den platnosti nové (plastové)
In–karty/Rail plus bude stanoven na den,
kdy cestující požádal o výměnu. V praxi
to tedy znamená, že pokud jste měli papírovou kartu s platností například od 12.
srpna 2006 do 11. srpna 2009 a o výměnu
přijdete požádat 18. listopadu, vaše nová
(plastová) In–karta/Rail plus bude mít
platnost od 18. listopadu 2006 do 17. listopadu 2009. Navíc v tomto konkrétním
případě získáte více než 3 měsíce, po které
jste využívali výhod spojených s In–kartou/Rail plus.
Rád bych všechny upozornil, že tato
nabídka sice končí až 31. prosince 2006,
ale o výměnu lze požádat pouze v rámci vyhlášené otevírací doby ve výdejně
jízdenek ČD. Pokud bude výdejna jízdenek uzavřena v den, kdy se k výměně
dostavíte, nelze se práva na uplatnění
akviziční slevy domáhat se zpětnou platností. Zároveň je třeba mít na zřeteli,
že v období od 18. prosince 2006 bude
značně omezena otevírací doba většiny
výdejen jízdenek, anebo budou pro výdej

Co je třeba splnit
pro uskutečnění výměny karet

Postup při výměně je naštěstí velmi jednoduchý a lze ji uskutečnit v kterékoliv
osobní pokladně vybavené zařízením pro
elektronický výdej jízdenek (UNIPOK)
bez ohledu na to, kde vám byla papírová
karta původně vystavena. Je třeba pouze

vyplnit Žádost o vydání In–karty/Rail
plus (obdržíte ji od pokladníka ČD),
přiložit papírovou In–kartu/Rail plus
a novou, nepoškozenou fotografii průkazového provedení. Fotografii z papírové In–karty/Rail plus pokladník oddělí
a vrátí vám ji, neboť ji nelze použít k podání žádosti o plastovou In–kartu/Rail plus.
Do doby, než bude vaše plastová In–karta/Rail plus vyrobena a připravena k převzetí, obdržíte „Předběžnou In–kartu“, na
kterou budete moci čerpat zvolenou slevu
(In–zákazník, In–junior nebo In–senior)
ve vnitrostátní přepravě bez omezení.

Rád bych všem našim zákazníkům
poděkoval za důvěru, kterou vyjádřili zakoupením In–karty/Rail plus.
Děkujeme také všem za čas, který věnují
výměně papírového průkazu za plastový. Věřte, že se vám tato výměna vyplatí
nejen prodloužením platnosti, ale také
možností využití slev v systému Sphere
Card, určených pro držitele plastové In–
karty/Rail plus, třeba již v nadcházejícím
předvánočním období.
Bc. ROMAN ŠULC,
České dráhy, a. s.

Jakub Kohák točí film o ČD cargu
Krátký prezentační film o nákladní dopravě Českých drah právě
vzniká v tvůrčí dílně známého
a uznávaného režiséra reklamních a krátkých filmů Jakuba
Koháka. Jeho filmový tým navštívil například seřaďovací nádraží
v Nymburce, točil ale také uhelné
vlaky na Sokolovsku či překládku v kontejnerovém překladišti
Metrans v Praze Uhříněvsi.
Oslovil mě zajímavý námět – natočit snímek
o nákladní dopravě pro České dráhy, říká režisér
Jakub Kohák. Jeho dědeček pracoval jako
vrchní inspektor na Československých státních
drahách, takže železnice pro něj není odtažitým
tématem. Navíc se bojí létat, takže na delší vzdálenosti běžné používá vlak, například pro cesty
mezi Prahou a Vídní. Celý projekt je pro mě jak
romantická, tak zároveň fotogenická záležitost,
prozradil režisér méně obvyklého snímku při
jednom z natáčecích dnů v kontejnerovém překladišti firmy Metrans v Praze Uhříněvsi.
Z filmařského hlediska absolutně nerozlišuje mezi osobní a nákladní dopravou. Během
několika dnů jsme se s naším štábem dostali jak
na Sokolovsko, kde jsme snímali uhelné vlaky,
tak i na romantickou trať Tanvald – Harrachov
či do Rynoltic na Liberecku. Prohlédli jsme si
a zároveň nafilmovali dispečerské středisko na
pražském hlavním nádraží a ranžír v Nymburce, komentuje režisér Kohák náročný program.
Nejvíce ho zaujal Sokolov se svou neopakovatelnou atmosférou, kde by nejraději natočil

Příprava natáčení na kontejnerovém překladišti v pražské Uhříněvsi. Režisér Kohák
udílí poslední pokyny svému kameramanovi.
Foto: AUTOR
nějaký celovečerní film. Můj štáb byl sice překvapen prachem a špínou, což je na uhelném
překladišti normální, já jsem ale byl tím prostředím zcela uchvácen. Zažil jsem tam úžasnou atmosféru, byť melancholickou, a neuvěřitelně fotogenické objekty.
Připouští také, že již uvažuje o celovečerním filmu, neboť i reklamní film o nákladní
dopravě Českých drah mu dodal množství
inspirace.
Připomeňme, že Jakub Kohák začal profesionálně točit krátké a reklamní filmy včetně
videoklipů před pěti lety a postupně se vypracoval mezi uznávané veličiny ve své branži.

Takové hodnocení ovšem v našem rozhovoru
se smíchem popírá. Jedná se prý o relativní
záležitost, která se nedá změřit, jako třeba
skok do dálky nebo golf.
Projekt prezentačního filmu o cargo přepravách na Českých drahách dostal režisér
zadaný od společnosti ČD. Posléze jsme se
domluvili, že náš film nebude vyloženě popisný, spíše bude pojatý jako výtvarná záležitost.
Musím říci, že filmový plán, který jsem navrhl,
se prakticky celý bez problémů zrealizoval, říká
na závěr režisér Kohák.
MARTIN HARÁK

rady na cesty

jízdenek přes vánoční a novoroční svátky zcela uzavřeny.
Výměna papírových In–karet/Rail plus
za plastové In–karty/Rail plus s čipem
bude pochopitelně provedena bezplatně.

rozhovor

Náhody neexistují,
tvrdí umělec Richard Pachman
S muzikantem, komponistou, textařem, interpretem vlastní tvorby,
malířem a spisovatelem Richardem Pachmanem jsem se setkal v nahrávacím studiu v Praze. Se zvukařem Benem Kovaříkem připravoval své
sedmnácté CD COLOURS. Toho dne měl smůlu. Při nočním návratu
z koncertu se mu pokazilo auto, a tak místo odpočinku strávil dopoledne v autoservisu.

Vlaky mám rád. Oproti dobám mých studií jsou teď rychlejší a pohodlnější.
Miluji atmosféru jídelních vozů, kde si vždy rád posedím a dám něco dobrého.
Únavu na něm ale nebylo znát. Soustředěně vyslechl a schválil do nového alba několik
sekvencí vokálů sopranistky Dity Hořínkové,
s níž velmi úzce několik let spolupracuje, a pak
následovalo strhující vyprávění všestranného
umělce nejen o jeho umělecké dráze.
Ačkoliv jsem se už od dětství věnoval malování a pianu a rodiče i kantoři mě přesvědčovali,
abych se tomu věnoval, umění jsem považoval
za poněkud nejistý způsob obživy, a tak jsem
po olomouckém gymnáziu absolvoval pražskou
Vysokou školu ekonomickou, obor cestovní
ruch, vypráví Richard Pachman o době, kdy
toužil cestovat a poznávat svět. Během studia
v letech 1984 až 1988 poznal prakticky jen
Maďarsko, kam jezdil kupovat gramofonové
desky, které u nás nebyly, pohraničí Polska
a tehdejší NDR. Doba se změnila.

V době základní vojenské služby jsem složil
přijímací zkoušky na pražskou Konzervatoř
Jaroslava Ježka, obor skladba a zpěv. Během
studia jsem byl manažerem jedné známé skupiny. A od roku 1993 jsem začal vydávat vlastní alba. Právě míchám své sedmnácté, vzpomíná Richard.
Jeho prvotinou byla Píseň pro Mozarta.
Jak uvádí, dílo Wolfganga Amadea Mozarta
ho oslovuje po celý život. Píseň vydal v roce
1996, ale světlo světa spatřila už v roce 1991
po nahrávce v rozhlase.
Tehdy bylo kulaté výročí skladatelovy smrti. Udělal jsem písničku, text napsal Martin
Němec z kapely Precedens. Tehdy ještě neexistovala soukromá rádia, takže kdykoliv se v Českém rozhlase hovořilo o Mozartovi a nechtěli
pouštět vážnou hudbu, tak pustili moji písnič-

ku. Byla spíše šansonová, s použitím kláves,
s prvky vážné hudby. To bylo povzbuzující. Pak
přišla objednávka od jednoho nakladatelství,
abych pro ně udělal relaxační hudbu.
Po éře komunismu, jak vysvětluje, totiž
nastala situace, kdy část lidí, která nebyla
duchovně vedena, začala nacházet svou cestu v esoterice, meditacích a relaxacích. U nás
začala být populární relaxační hudba z Belgie
a Holandska. Objednávku přijal a složil hudbu pro dvě motivační kazety – Sebevědomí
a Koncentrace.
Vypadalo to tak, že pod krásným hlasem
Miroslava Moravce plynula moje hudba. Ohlasy byly příznivé a já dostal smlouvu na první
album, přičemž jsem se vlastně etabloval jako
skladatel relaxační hudby. Ale moje první písnička v rádiu byla zpívaná. To naznačuje, že
jsem jakoby žánrově nezařaditelný, byť při
mém druhém albu Sun (Slunce) jsem od médií
dostal přezdívku „Český Vangelis“. Nestydím
se za ni, naopak mě těší, protože jeho hudbu
mám moc rád.
Album Dreams Richarda Pachmana patřilo
k neprodávanějším CD roku 1993 s relaxační hudbou. V témže roce koncertuje v USA
s Newton Symphonic Orchestra. O rok později vydává relaxační album Sun (slunce), které
natáčí s padesátičlenným sborem v USA a CD
je opět nejprodávanějším v roce. V následujícím roce 1995 vycházejí tři cédéčka úprav
vážné hudby Relax with Classics, Vivaldi,
Mozart; Richard koncertuje také na Křižíkové fontáně v Praze, spolupracuje s Evou
Pilarovou, komponuje scénickou hudbu pro
karlovarské divadlo. CD Scarabeus (1996) se
stává oficiálním darem Českého olympijského výboru na OH v Atlantě, vychází videokazeta Dreams of Scarabeus, koncertuje po celé
ČR, zahajuje vánoční turné. Následují další
CD s alby Universe, Stará vánoční hudba,
CD k muzikálu Babička, album Centurium,
komponuje hudbu k filmu Začátek světa, píše
divadelní hudbu, chystá CD RP 1993–2003,
Gloria, PianoViolin, Mistr Jan Hus, Dove
Sono, Colours…
To je ovšem jen zlomek umělcovy tvůrčí
práce. Přichází červenec roku 2000, předpremiéra muzikálu Babička v Ratibořicích, následovaná premiérou v Divadle Jiřího Grossmanna a hlavní role Černého vojáka – po
úrazu následuje hospitalizace…
Jsou dva úhly pohledu, co chci podle svého
zážitku sdělit: Především si nikdy nepřelévejte

Richard Pachman – Dita Hořínková
Adventní koncerty DOVE SONO v roce 2006
30. 11. 18 h, Říčany – 4. adventní koncert pro ZŠ Nerudova, R. Pachman (sólo) jako jeden z hostů
1. 12. 19 h, Divadlo Horní Počernice, Votuzská 379, Praha 9 – DOVE SONO,
multimediální verze koncertního pořadu (R. Pachman + D. Hořínková),
spojení: z Černého Mostu bus 273, 221, 304, 353
3. 12. 17 h, zámek Červený Hrádek, Rytířský sál, Jirkov u Chomutova – DOVE SONO
8. 12. 18 h, Jičín, Porotní sál Jičínského zámku – DOVE SONO
10. 12. 17 h, Kutná Hora, kostel sv. Vojtěcha, Husova ul. – DOVE SONO
14. 12. 18 h, Žamberk, kostel sv. Václava – DOVE SONO
15. 12. 19 h, Olomouc, Husův sbor (nedaleko plavec. stadionu) – DOVE SONO
16. 12. 17 h, Prostějov, Husův sbor (na náměstí za Priorem) – DOVE SONO
18. 12. 19 h, Mladá Boleslav, Sbor českých bratří – R. Pachman sólo
19. 12. 19 h, kostel sv. Tomáše, Praha – Malá Strana, roh Tomášské a Letenské – COLOURS,
adventní koncert (J. Svěcený, R. Pachman, D. Hořínková) – benefiční koncert pro Dětský
domov ve Strančicích
26. 12. 16 h, Duchcov, státní zámek Duchcov – DOVE SONO
Pachman. Společně s uměleckou fotografkou
Karlou Kučerovou objevil novou výtvarnou
techniku. Pojmenovali ji APOP (Art Photo Oil
Painting) a svá díla vystavují ve studiu BRIK
v Praze na Senovážném náměstí 23.
Jsem rád, když se realizuje projekt, který se
lidem líbí. K němu třeba patří oratorium o Mistru Janu Husovi, které jsme hráli k 590. výročí
jeho upálení. Záznam předpremiéry a premiéry získal Cenu nadace Vize 97 manželů Havlových na Mezinárodním festivalu Zlatá Praha
2006. To člověka potěší a nabije energií, i když
největší odměnou jsou posluchači, v jejichž

očích vidím, že jim mé umění něco dává. Album PianoViolin se symfonickým orchestrem,
vynikajícím houslovým virtuosem Jaroslavem
Svěceným a skvělým violoncellistou Janem Bártou se blíží klasice, připravované žánrové album Colours s Jaroslavem Svěceným zase vážné i populární hudbě, říká Richard Pachman,
v jehož tvorbě nechybí ani popový projekt
– album Wanted skupiny PRoject s Patrikem
Vojuchem ze Šumperka.
Nyní se intenzivně připravuje s Ditou
Hořínkovou na vánoční turné, nazvané podle společného alba „Dove Sono“. Jak prozradil, uměleckou tvorbu nepovažuje za práci,
k ní patří spíše hodiny na telefonu při zařizování koncertů a dalších náležitostí, kde
využívá svého ekonomického vzdělání. Střeží
si soukromí, kde žije se svými Bordeauxskými dogami Sárou, Athosem a Bennym, velmi
rád čte, nyní je to kniha od spisovatelky Jenny Nowak Čarodějky po česku, a během jízdy
autem si pouští oblíbenou Madonnu, při níž
se nedá usnout, i jeho zamilovanou ABBU.
A také už rok pracuje s textařkou Olgou Černohorskou na muzikálu o svatém Václavovi,
což je téma, které ho silně oslovuje. Máme se
tedy na co těšit.
Text a foto: IVAN SKULINA

Richard Pachman rozmlouvá u mixážního pultu se zvukařem Benem Kovaříkem.

rozhovor

chemikálie do plastových lahví. Může vás to
stát život. Hodně se nyní věnuji souvislostem
psychiky a zdraví. Doporučuji nepoddávat se.
Každý problém, každá nemoc něco sděluje.
Snažme se přijít na to, co máme v životě změnit, co děláme špatně, říká Richard Pachman,
který se omylem napil – místo Dobré vody
– koncentrovaného louhu.
Příběh a prožitky z hospitalizace a rekonvalescence byly inspirací pro jeho knihu Jak
chutná bolest (2004). Vydalo ji nakladatelství
Formát. Ve zkratce v ní zachycuje svůj umělecký život a v detailech přibližuje okolnosti
úrazu, přístup lékařů, bolestivé terapie, pneumotorax způsobený chybou lékaře, až po
velmi pozitivní přístup doktorů v motolské
nemocnici. Po šesti měsících, kdy nemohl
přijímat potravu ústy a zhubl o 25 kg, mu
náročnou šestihodinovou operací zachránil
život vynikající profesor Pavel Pafko. Kniha
se zabývá i nezištnou pomocí léčitelů, pozitivním přístupem k životu a návratu k tvorbě
– k hudbě a k malování.
Važte si svého těla a zdraví, nabádá Richard
Pachman, ani netušíte, jakou slastí je, když
můžete polykat po měsících umělé výživy, kdy
člověk ani neví, pokud přežije, zda bude vůbec
mluvit. Náhody totiž neexistují, všechno má
svou příčinu.
V roce 2002 debutuje jako malíř výstavou
obrazů v galerii Svítání, která je následována výstavou obrazů z dětství a současnosti
v Muzeu dětské kresby U zelené žáby. O rok
později vystavuje své olejomalby v Hradci Králové, Praze, Slaném… V současnosti
jsou jeho obrazy k vidění v Terezíně a Praze
(Kavárna Atelier v pasáži Blaník) a slouží
i jako podklad k obalu nového CD Colours.
Hodně používám oranžovou barvu. Ani to
není náhoda. Studuji energii barev, oranžová
má příznivý vliv na trávicí trakt. Takže když
maluji, tak se vlastně léčím, usmívá se Richard
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Od 10. prosince 2006

SC SLOVENSKÁ STRELA
Praha – Bratislava a zpět

Bratislava – malá perla na Dunaji
Bratislava je jako malá perla na Dunaji mezi Vídní a Budapeští. Je jedním
z menších hlavních měst Evropské unie. Historické jádro slovenské metropole
za poslední léta zkrásnělo. K příjemné procházce zvou klidné pěší zóny mezi
historickými domy a k posezení zvou nejrůznější kavárny a restaurace.
Historie Bratislavy je velmi bohatá. Vykopávky ukazují na osídlení této
oblasti již ve starší době kamenné před
třemi a půl tisíci lety. V dobách řím-

ských byla na Dunaji hranice císařství
s řadou opevněných vojenských táborů. První písemná zmínka o městě pak
pochází z roku 907. V roce 1291 získá-

vá Bratislava od uherského panovníka
Ondřeje III. rozsáhlá městská privilegia. Největší slávu prožívalo město od
16. do začátku 19. století. V důsledku
nadvlády Turků nad velkou částí Uherska se Bratislava na několik století stala hlavním městem království, sídlem
sněmu, ústředních státních orgánů
a proběhla v ní korunovace jedenácti
králů a osmi královen .

dnes slouží jako vyhlídka na město, je ve
věži umístěno muzeum zbraní a opevnění. Ještě výše je umístěna vyhlídková
restaurace Nového mostu, dříve mostu
SNP, která je umístěna v „letajícím talíři“ nad Dunajem. Most se stal po svém
vybudování jedním ze symbolů města.
Jako na dlani je vidět Bratislavský hrad
i historické centrum s dalšími památkami – se Starou radnicí, Primaciálním či
Mirbachovým palácem nebo Národním
divadlem.
Bratislava je i centrem slovenské kultury. Při návštěvě města lze navštívit

Informace o Bratislavě lze získat na
internetu na oficiálních stránkách města s adresou www.bratislava.sk. Na
stránkách lze získat informace o městské dopravě, turistických informačních
centrech, historii, kulturních akcích,
restauracích a samozřejmě o ubytování
– od hotelů, přes penziony, až po ubytování v soukromí, kempech a turistických ubytovnách. Příznivci neoficiálních
informací pak mohou vyhledat turistické informace o slovenské metropoli na
stránkách www.bratislavacity.sk.

Bratislava je centrem slovenské kultury. Na nejedné divadelní scéně můžete obdivovat i u nás populární slovenské herce. Sochařskou
galerií jsou pak samotné ulice, které zdobí vtipné sochy. Fotografie s nimi může být pěknou vzpomínkou na slovenskou metropoli.

celého uherského království. Například dóm sv. Martina, gotický trojlodní
chrám vybudovaný na místě staršího
románského kostela, byl svědkem korunovace uherských králů a královen.
Dodnes tyto události připomíná ozdoba na špičce kostelní věže – pozlacený
polštář s napodobeninou uherské královské koruny.
Z jiné věže je zajímavý pohled na Bratislavu. Je to Michalská brána vybudovaná ve 14. století. Vedle ochozu, který

některou z divadelních scén, kde hrají
i u nás populární herci. Nejznámější
je zmíněné Národní divadlo, působící v historické novorenezanční budově
z roku 1886. Práci sochařů lze obdivovat i přímo v ulicích města. Na vtipné
sochy Čumila, Paparazziho, Napoleonského vojáka a další narazíte při
procházce centrem a jistě vás pobaví.
Společná fotografie pak bude zajímavým suvenýrem z návštěvy metropole
na Dunaji.

Pro koho by snad byla Bratislava přeci
jen malá, ten může podniknout různé
výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí.
Zajet lze na Devínský hrad, do vinařského regionu Malých Karpat či dokonce
do Vídně. Tam jezdí velmi často rychlé
regionální vlaky a cestu lze podniknout
i na palubě výletní lodě po Dunaji.
Dvojstránku připravil:
PETR ŠŤÁHLAVSKÝ,
fotografie PETER PITOŇÁK

Jak do Bratislavy
Česká republika má s Bratislavou velmi kvalitní spojení. Od
10. prosince 2006 (nový jízdní řád) bude jezdit mezi Prahou,
Brnem a Bratislavou nové spojení SuperCity Slovenská strela,
vedené rychlovlakem pendolino. Vlaky EuroCity a InterCity
do Bratislavy pojedou z Ostravy, Přerova, Ústí nad Labem,
Prahy, Pardubic i Brna. Do Bratislavy jezdí i přímé noční spoje
s lůžkovými a lehátkovými vozy.

Při cestách do Bratislavy lze využít různé slevy pro jednotlivce i skupiny. Mezi nejzajímavější patří zpáteční jízdenky CityStar a slevy pro vlastníky IN KARET/Rail Plus. Například
zpáteční jízdenka City Star do Bratislavy stojí z Prahy 607 Kč,
z Brna 261 Kč, z Ostravy 446 Kč a z Ústí nad Labem 740 Kč.
Ceny jsou orientační a mohou se měnit podle kurzu Kč:euro.
Jízdní řád a informace o slevách najdete na www.cd.cz.

eurovíkend

Dnes je Bratislava hlavním městem
Slovenska a za uplynulých deset patnáct
let výrazně změnila svou tvář. Historické centrum je plné opravených barokních domů a šlechtických paláců, kaváren, restaurací. Nerušené procházky
umožňuje množství pěších zón. Nedaleko historického středu města vyrostly
moderní administrativní budovy mladého slovenského státu včetně skutečných mrakodrapů.
Ve městě je i řada památek, které lze
navštívit. Mnohé z nich připomínají období, kdy byla Bratislava centrem

bezpečnost

Cestičky do pekel
Cesta do pekel je prý dlážděná
dobrými úmysly. Možná ano.
Nechci polemizovat s pořekadly.
Ale znám i jiné cesty do pekel,
cestičky na onen svět, stezky do
věčných lovišť. Pro někoho i do
nebe, to podle zásluh. Někdy jsou
křivolaké, někdy naopak nekompromisně přímé, bláta je na nich
minimálně, neboť jsou většinou
odvodněné. Pravda, jsou plné
kamení, štěrku, chcete–li. Ale
za jedno ručím. „Bezpečně“ vás
dovedou k cíli. Do pekel!
Poznali jste, nebo ještě váháte? Tak tedy
trochu z jiné strany.
Myslíte si, že se zákony mají dodržovat?
Myslíte si, že v případě nedodržení
zákona má následovat sankce?

Chůze po trati! Zkratka přes koleje!

Opravdu jste nikdy nešli po kolejích
– aby to bylo blíž? Opravdu jste nepoužili vyšlapanou cestičku přes koleje na
nádraží? Opravdu jste vždy počkali před
sklopenou závorou a neobešli jste ji? Buď
jste železničáři – ti v některých případech
a ve službě mohou, nebo jste svatí (gratuluji), nebo u vás nejsou koleje (což je nejpravděpodobnější).
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách § 4a,
odstavec (2) praví:
„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.“
Týž zákon v § 50, odstavec (1) stanoví, že:
„Fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že
a) vstoupí v rozporu s § 4a odst.1 na
dráhu nebo v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná.“
a v odstavci (5) stanoví hned sankci –
pokutu do 10 000 Kč. Za každý případ.
Přesto, že za peníze vybrané za přestupky by ČD velmi brzy obnovily svůj
zastaralý vozový park, přesto všechno vás
vyzývám a prosím:

Nechoďte po kolejích, nechoďte přes
koleje mimo vyhrazené cesty!

Nebo co?

• nebo dostanete pokutu 10 000 Kč
v lepším případě,
• anebo se dostanete do pekel, jako
mnozí před vámi.
• Paní D. R. (*1956) šla vyvenčit svoje
tři psy. Šla po cestičce, jako vždy. Rychlík
jedoucí rychlostí 90 km/h nemohl zastavit,
paní ani pejskové nestačili uskočit.
• Pan J. B. (78 let), chodící s holí, si jako
svoji poslední cestu vybral zakázanou cestičku přes koleje.
V roce 2005 zaplatilo 187 osob poslední
a nejvyšší pokutu. Svůj život!
Nechoďte přes koleje, nechoďte po kolejích, jsou to cesty do pekel!
Připravil:
ROBERT DROZDA

bezpečnost

Porušili jste vy sami někdy zákon?
(Nemusíte odpovídat nahlas).
Už víte, která cesta vede do pekel?

historie

Tunelová historie

Jen letmý pohled do železniční minulosti nás dovede k poznání, že
důvody k vybudování jednotlivých tratí se od sebe značně odlišují.
Někde jednoznačně převážily podněty ekonomické, jinde to byl ohled
na spojenecké závazky, zrod další železnice je zase tak či onak spjat
s ambicemi osobními. A tak dále.

Současný tunelový portál zdobí státní znak ČSR s datem 7. XI. 1946 a pamětní tabule,
připomínající sovětskou rekonstrukci.
V neposlední řadě hrály svoji roli
zájmy vojenské. Armáda měla za monarchie výsadní postavení a její slovo mělo
vždy náležitou váhu, v záležitostech
železničních obzvláště. V koncesních
listinách našich železničních společností nacházíme paragraf, zavazující ke
zvýhodněné přepravě vojska. Armáda to
byla, kdo požadoval při stavbě Negrelliho viaduktu v Praze umístění komor
pro uložení destrukčních náloží pro
eventuální zničení mostu před nepřítelem. Strategické úvahy armádních špiček stojí také za trasováním železnice
z Pardubic do Liberce: armáda striktně
požadovala spojení svých pevností Hradec Králové a Josefov, takže koleje byly
položeny podle jejích představ.
Po prohrané válce prusko–rakouské v roce 1866 nabyl armádní vliv na
intenzitě. A nejenom vliv armády vlast-

ní: vítězné Prusko si osobovalo nárok
na zasahování do vojenských plánů
monarchie. V roce 1868 upozornil
Berlín vlády ve Vídni a Budapešti na
nutnost vybudování kapacitního kolejového spojení Uher s haličským městem Przemyšl. Důvod byl nasnadě: toto
město bylo vojenskou pevností se silnou posádkou a pruští stratégové v něm
viděli vhodný bod pro vojenský nástup
proti Rusku. Chybělo mu ale podstatné:
železnice.
Pruský zájem samozřejmě nemohl
být přehlédnut a vlády ve Vídni i Budapešti přijaly rychle odpovídající opatření. Nová železnice povede od Potiské
dráhy přes Michalany a Medzilaborce
do Przemyšlu. Hřeben Karpat překoná
v Lupkowském sedle. Ve druhé polovině
roku 1869 měli již Adam Potocki, Aladár
Andrassy a jejich společníci v ruce dvě

koncesní listiny, pro uherskou i haličskou (tedy rakouskou) část tratě. V rovinaté krajině slovenského jihovýchodu
šla práce rychle od ruky: trať Michalany – Humenné byla předána veřejnému
provozu 25. prosince 1871.
Horší časy nastaly při budování horského úseku. Začalo se nedostávat peněz:
to zachránila zvýšená státní záruka.
Nakonec se podařilo dovést koleje až
k pohraničnímu hřebenu nad Lupkow.
Před budovateli dráhy stál nyní úkol
prorazit v nadmořské výšce 655 metrů
vrcholový tunel, který do železniční
historie vstoupil jako Lupkowský.
Ražení tunelu provázely od počátku
nezdary v podobě technických potíží,
nepřízně počasí i cholerové epidemie.
Stavební náklady enormně rostly a opět
byla žádána vláda, aby dílo finančně sanovala. Po nutných koncepčních
změnách (zkrácení délky tunelu) se
nakonec podařilo uvést 642 metry
dlouhý Lupkowský tunel do provozu.
Stalo se tak dne 31. května 1874. První
uhersko–haličská dráha se toho dne
stala průjezdnou v celé délce. Jako strategická spojnice první třídy byla v průběhu osmdesátých let 19. století zdvoukolejněna a poznala i rychlíkový provoz
(např. Lvov – Medzilaborce). V roce
1889 došlo k jejímu postátnění.
V prvních dnech světového válečného konfliktu naplnila Uhersko–haličská dráha předpoklady vojenských
plánovačů a Lupkowský tunel skutečně zažil velký nástup rakousko–uherských armád na ruskou frontu. Nastaly
mu ale zlé časy: při ruské protiofenzivě

Socha Haškova literárního hrdiny, který
právě lupkowskou dráhou cestoval na válečné bojiště, zdobí nástupiště v Humenném.

historie

jej již v zimě roku 1914 těžce poškodila rakouská armáda, aby zabránila
postupu carských vojsk. O něco později
opravený tunel poničili naopak Rusové.
Poškozený tunel i trať převzaly po válce ČSD, které na již jednokolejné trati
(druhá kolej byla částečně demontována) zajišťovaly dopravu, jejíž intenzita
odpovídala novým potřebám.
Koncem třicátých let se opět Lupkowský tunel stal centrem pozornosti
vojáků. Ve snaze zabránit proniknutí wehrmachtu do země zavalili tunel
v roce 1939 Poláci. Němci tunel i trať
uvedli do provozuschopného stavu
a využívali ji od roku 1943 pro vojenské
přepravy. V roce 1944 však svoje dílo
zničili, když se k tunelu blížily oddíly
Rudé armády. Lupkowská trať však zaujala její stratégy. Nezdržovali se s obnovou tunelu a po úbočí Karpat vybudovali objízdnou širokorozchodnou trasu se
spády až 45 promile. K vybudování této
„ďábelské dráhy“ či „čertovské smyčky“
jim stačil jediný měsíc. Za tunelem se
ale nezastavili a pokračovali s širokým
rozchodem až do Humenného. Poměrně málo známý je fakt, že tato dráha
posloužila i pro jízdu zvláštního vlaku,
kterým ze Sovětského svazu do Košic
přijel prezident Edvard Beneš a první
poválečná vláda ČSR.
Širokorozchodné intermezzo skončilo krátce po válce. V létech 1945 – 1946
byly nešťastný tunel i přilehlá trať opět
zrekonstruovány na normální rozchod
a před šedesáti roky, 7. listopadu 1946,
znovu slavnostně uvedeny do provozu. Slovenský portál tunelu byl při této
příležitosti ozdoben pamětními des-

Snímek portálu Lupkowského tunelu pochází z doby krátce po stavbě druhé koleje.
Po budově, sloužící jako celnice a policejní stanice, není dnes ani stopy.
kami s nápisem „Co německá nenávist
zničila, bratrská ruka sovětské armády
obnovila“.
Přeshraniční provoz však skomíral
a skončil v roce 1952. Obnovy se dočkal
až s jízdním řádem 1974/1975. Lupkowská trasa se totiž Polákům jevila jako
nejkratší pro přepravy hromadných substrátů z Polska do jihovýchodní Evropy.
Ucelené vlaky tudy jezdily až do konce roku 1988. Potom Lupkowský tunel
zase osiřel. Další etapu jeho pohnuté
historie odstartovala slovensko–polská
dohoda z roku 1995 o opětném otevření

V meziválečném období se mezistátní osobní doprava na trati Medzilaborce – Lupków
udržovala jen v nejnutnějším rozsahu, což dokazuje jízdní řád ČSD z roku 1934.

této přeshraniční spojnice. Celá 15,6 km
dlouhá trať z Medzilaborců do polského
Lupkówa byla nákladně zrekonstruována a dne 3. června 1996 předána do provozu. Zmizela tím i místní rarita, devítikilometrový dvoukolejný úsek Vydraň
– Poběda.
Zprvu byla trať využívána jen pro
nákladní dopravu, od roku 1999 slouží
i (byť k poněkud sporadické) dopravě
osobní. V letním období v pátek, sobotu a neděli tady jezdí dva páry osobních
vlaků. Zájemce o železniční zajímavosti
má tak opět možnost svézt se po trati, zrozené válečnickými aspiracemi,
a rukou vojáků také několikrát důkladně zdevastované. Na nádražním peroně
v Humenném může pozdravit českého
národního hrdinu Josefa Švejka, kterého autor nechal na frontu cestovat
právě touto tratí. Může projet tunelem,
který již při stavbě dráhy byl považován
trochu za zbytečné dílo a který bude asi
jediným tunelem dvou profilů. Slovenský, 234 metry dlouhý úsek zachovává
původní dvoukolejný profil, od státní
hranice pokračují PKP s profilem jednokolejným.
Výlet za jednou východoslovenskou
dráhou a tunelem přepestrých osudů
stojí za trochu námahy. Takže, šťastnou
cestu!
PAVEL SCHREIER

anketa/soutěž

Domníváte se, že potřebám cestujících vyhovují
časy a kapacita vlaků pro dopravu do škol?
Tentokrát nám na anketní otázku Domníváte se, že časy a kapacita vlaků pro dopravu do škol vyhovují potřebám cestujících? přicházely do
redakce odpovědi, jak se také dalo očekávat, od studentů a rodičů dětí
školou povinných. Z nich jsme vybrali několik ke zveřejnění:

do škol v trase Hodonín – Břeclav. To se
povedlo a nyní je tento vlak nejlépe obsazeným cestujícími. Samozřejmě studenty,
kterým takový spoj vyhovuje.
Ing. Jan Esterka, Hrušky

Do Francovy Lhoty asi 24 km od Vsetína
nevede trať. Ráno je cestování do školy bez
problémů, autobus k vlaku jezdí s dostatečným předstihem. Odpoledne je to horší.
Kolem 14.45 h jede do Francovy Lhoty jak
autobus přímo, tak od vlaku. Další vlak
ale jede až za dvě hodiny a na autobus od
něho se čeká půl hodiny. Mezi těmito dvěma hodinami nejede do obce ani autobus.
Přivítali bychom vlak kolem 15.30 h.
Jana Kindlová, Francova Lhota

Spoje docela vyhovují, i když služeb ČD
využívám jen při cestě ze školy. Do školy
je výhodnější MHD. Je jasné, že se nedá
vyhovět všem. Železnice má jiné perspektivy a pravidla než MHD. Zachovává přípoje a navíc překonávaná vzdálenost je
nesrovnatelně větší….
Václav Dušek ml., Ostrava Hrabůvka

Časy vlaků pro dojíždění do škol či do
zaměstnání ve větších městech nebo v okolí
velkých měst jsou dobré. S kapacitou vlaků je to slabší. Mohla by být vyšší zejména
u ranních spojů ve školním roce.
Markéta Mahelová, Hanušovice

Jako studentka jezdím vlaky často, zvlášť
když mám školu od domova vzdálenou
150 km. Často se stává, že vlaky jsou plné
a neuškodilo by přidat vagon dva navíc. Na
druhou stranu se mně ale nikdy nestalo, že
bych se do vlaku nevešla.
Jana Hájková, Okrouhlice
Nevím, zda je to proveditelné, ale nebylo
by na škodu přidat v pondělí ráno a v pátek
odpoledne nějaký ten vagon navíc. Jinak
mi kapacity i časy vlaků vyhovují, ale
někdy by mohla být lepší návaznost vlaků
na autobusy.
Kateřina Jelínková, Česká Třebová
Kdysi jsem se jako přednosta stanice
Hodonín snažil o zavedení ranního spoje

Kapacity i časy vlaků mi plně vyhovují,
ale přál bych si, aby se na ty časy mohl člověk spolehnout.
Jaroslav Kubec, Česká Třebová
Dcera studuje vysokou školu v Praze.
S dopravou je spokojená, ale pátky na trase
Praha – České Budějovice jsou katastrofální. Nejednou trávila jízdu v chodbičce

Soutěž o kilometrickou banku

Jsem student, ale mám to štěstí, že nemusím dojíždět. Z reakcí svých spolužáků cestujících vlaky si myslím, že nabídka spojů
je dostačující. V Blansku funguje IDS, který
nabízí pravidelné intervaly spojů. Akorát je
škoda, že půlhodinový takt na cestě do Brna
začíná až o půl čtvrté a to už mají všichni
dávno po škole. Proto musí někteří čekat na
vlak 45 minut.
Lukáš Hlavinka, Blansko

Kdo vyhrál?

V tomto lichém vydání dvojmagazínu GRAND EXPRES–ČD pro Vás je
opět místo pro anketní otázku a účast v soutěži o kilometrickou banku
i věcné ceny (do sudých vydání zařazujeme soutěž pro děti). Do slosování bude zařazena každá anketní odpověď, kterou redakce obdrží ve
stanoveném termínu a bude obsahovat čitelnou adresu odesilatele.

V žářijovém vydání ČD pro Vás jste odpovídali na otázku: Domníváte se, že časy
a kapacita vlaků pro dopravu do škol vyhovují potřebám cestujících?
Kilometrickou banku vyhrává Lucie Mašová z Chotěboře, věcné ceny Václav Dušek mladší z Ostravy a Vojtěch Moučka z Hradce Králové.

Dnes se vás ptáme:

V Olomouckém kraji kapacita vlaků pro
dopravu do škol je vyhovující. Když jedu
v ranních nebo i odpoledních hodinách
v době dopravy žáků a studentů do škol
a zpět, všichni sedí.
Marta Bočková, Vikýřovice

Jak jste spokojeni s úrovní ČD center a co postrádáte, či naopak oceňujete v jejich nabídce?
Své odpovědi nám zasílejte do 10. ledna 2007 na naši adresu:
Redakce ČD pro Vás – generální ředitelství ČD, a. s.
nábř. Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1
Můžete nám napsat i na e–mailovou adresu: Bartonova@gr.cd.cz. V tomto případě
uvádějte i svou přesnou poštovní adresu a nezapomínejte přitom na interpunkci.

Já si myslím, že určitě ne, protože když
jedu v neděli do práce, tak si člověk nesedne
a málem nemá ani kde stát, jak jsou vlaky
přeplněné školáky. To samé platí i v pátek,
kdy se vracejí z ubytoven a kolejí. Nejhorší
jsou neděle odpoledne a večer, čtvrtky večer
a pátky odpoledne a večer.
Katka Rušarová, Kelč

Přejeme hodně štěstí!

Foto: MICHAL MÁLEK

Na spoustě tratí již jezdí vlaky v taktu, většinou půlhodinovém. A je jen o něco málo horší
než intervaly některých spojů MHD. „Dráhaři“
jsou na tom lépe i proto, že stihnou cestou do školy i nějaké ty nedodělky.
Sávo Kroupa, Ostrava–Hrabůvka

Myslím si, že časy vlaků jsou velice vstřícné
a maximálně vyhovující. Horší je to ale s kapacitou.
S tou je problém především v ranních hodinách.
Andrea Plačková, Pečky
Připravil: IVAN SKULINA

Soutěž pozorného čtenáře
Do soutěže, vyhlášené ve 39. čísle Železničáře a jejíž kupony byly zveřejněny
také ve dvojmagazínu GRAND EXPRESS-ČD pro Vás, došlo 104 odpovědí,
z toho 83 správných. Šest odpovědí nemohlo být zařazeno do slosování, protože došly až po uzávěrce.
Jaké byly správné odpovědi na soutěžní otázky:
1. Jakou rychlostí jela francouzská souprava TGV v roce 1990?		
515,3 km/h.
2. Jak se jmenoval strojvedoucí neposlušné lokomotivy?			
Pan Valenta.
3. Jaká je rozloha známé Květné zahrady v Kroměříži?		
16 ha (neboli hektarů).
A teď to nejdůležitější:
Kdo vyhrál?
1. cenu, čtyřdenní pobyt pro dva v hotelu v historickém městě Třebíči
– Jan Orlt z Hrobců
2. cenu, jednodenní poznávací zájezd pro dvě osoby autobusem do Solných komor v Rakousku
– Bohuslav Čižinský z Ostravy
3. cenu, fén na vlasy špičkové kvality
– Stanislav Gregor z Prahy
4. – 5. cenu, upomínkové předměty Českých drah a vydavatelství GRAND PRINC
– Lubomír Pištěk ze Sedlčan a Ladislav Harvánek z Nového Města na Moravě.
Ceny bude rozesílat vydavatelství GRAND PRINC ve spolupráci s redakcí Železničáře v průběhu
listopadu. Kontaktní osoba v redakci Železničáře je Lenka Bartoňová, tel. 972 232 180. Podrobnější
zprávu o výsledcích soutěže najdete v Železničáři č. 45, který vychází 16. listopadu.
Všem vylosovaným gratulujeme a ostatním přejeme, aby uspěli příště!

Redakce

anketa/soutěž

vedle WC. Neuvažuje se o posílení pátečních
přeplněných spojů?
Radomíra Rudá,
Dobrá Voda u Českých Budějovic

vlakem do zoo

Zoo Brno se představuje

Brněnská zoologická zahrada, která v roce 2003 oslavila padesát let svého trvání, se rozkládá na ploše 65 ha na zalesněném kopci Mniší hora v Brně–Bystrci,
v rekreačním zázemí města poblíž Brněnské přehrady. Expoziční část zaujímá
24 ha. Návštěvníci se mohou po zoo pohybovat ve vláčku, který jezdí v horních
partiích zahrady – tam je od restaurace, umístěné nedaleko vchodu do zoo,
mohou dopravit elektrovozíky a od roku 2007 i druhý vláček.
Zahrada chová přibližně 800 zvířat, asi 200
druhů, její součástí je i Stálá akvarijní výstava,
která se nalézá v centru města na Radnické ulici.
Patrně nejpřitažlivějšími expozicemi jsou výběhy
Tygří skály pro tygry sumaterské a levharty cejlonské. Tygry je možné pozorovat přímo z restaurace, nesoucí příznačný název U Tygra. Od výběhu ji dělí jen prosklená stěna. V pavilonu Tropické
království, zaměřeném převážně na plazy, najdou
návštěvníci efektně upravená terária a ubikace s venkovními výběhy pro surikaty a pralesní
opičky tamaríny žlutoruké a kosmany zakrslé.
V největším výběhu zvaném Safari žijí společně žirafy síťované, zebry Chapmanovy, pakoně
modří a pštrosi dvouprstí rudokrcí. V pavilonu
opic uvidíme šimpanze, makaky chocholaté,
paviány anubi, mandrily a poloopice lemury běločelé a lemury vari. Pozemní opice dželady mají
společný výběh s paovcemi, drobné opičky kotuly
veverovité najdeme v pavilonu exotických ptáků,
kde jinak převažují papoušci.
V jihoamerickém výběhu žijí společně tapíři,
kapybary, mary a nanduové pampoví. Velký přírodní výběh je domovem páru medvědů ledních.
Expozice bobrů kanadských a vlků kanadských
jsou propojeny umělou řekou se systémem kaskád. Oba výběhy, postavené v letech 2003 a 2004,
doplňuje replika srubu Indiánů kmene Haida.
Nejnovější expozicí je výběh koní Převalského
s mongolskou jurtou, otevřený koncem roku 2005.
U nově upraveného výběhu bizonů vznikla v roce
2006 indiánská vesnička s několika tee–pee.
V dětském areálu, zrekonstruovaném též v roce
2006, to na první pohled vypadá jako na sochař-

ském sympoziu. Na louce se tyčí vysoké dřevěné
sloupy bohatě řezbářsky opracované, k sloupům
jsou ukotveny prolézačky, skluzavky, visutá lávka přes umělý potok i lávka přes údolíčko, sedací
soupravy. Plastiky postav a zvířat jsou sestaveny
podle scénáře vycházejícího z pohádky Zvířátka
a Petrovští.
Dětské zoo dominují tři expozice: výběh
morčat, výběh králíků a výběh suchozemských
želv. Nad želvami je zavěšena skákací síť, po níž
mohou děti lézt a pozorovat hemžení želv pod
nimi. Oválné výběhy morčat a králíků ohraničují kamenné terasy, přes ně mohou děti vstupovat
dovnitř. Do výběhu se také dostanou přes různé
lávky a prolézačky. Kamenná zídka ohraničuje
selský dvorek, uzavřený ze zadní strany maketou
venkovského stavení. Na dvorku čekají na děti
větší domácí zvířata, například kamerunské kozy
a ovce, lama krotká a lama alpaka.
K významnějším odchovům posledních let
patří dvě samičky takina indického, hřebeček
a klisnička divokého osla kianga, dvě mláďata
vzácných leguánů madagaskarských, jakož i opakované odchovy chameleonů Jacksonových, leguánů zelených, kubánských a nosorohých. Zoo dále
odchovává zebry Grévyho i Chapmanovy, pštrosy
dvouprsté, pakoně modré, klokany Bennettovy,
kapybary, kotuly veverovité, tamaríny žlutoruké,
ibisy posvátné a další ptáky, plazy a savce.
Zoo Brno je také součástí Národní sítě záchranných stanic, pečuje o zraněná zvířata z okolní
přírody, která po rekonvalescenci vrací na místo
nálezu. Nejčastějšími pacienty jsou nevzletná
mláďata ptáků (rorýsi obecní, poštolky obecné,

čápi bílí i černí, labutě velké atd.) a ježci východní
i západní z opožděných vrhů.
Od jara do podzimu pořádá zoo ve svém areálu víkendové akce pro veřejnost. Začínají obvykle
v březnu Josefskou stezkou a končí v říjnu Podzimní
zootrofejí. Velmi populární je Štědrodenní krmení zvířátek. Víkendové akce začínají soutěžní stezkou, při níž si návštěvníci ověří znalosti o zvířatech i o přírodě jako celku, odpoledne vyhlásíme
vítěze a na pódiu U Velblouda se pak vystřídají
hudební, taneční či divadelní soubory, vystoupí
skupiny historického šermu a kejklíři s ohňovou
show. Několikrát do roka pořádáme večerní prohlídky nasvícené zahrady.
Velmi propracovaný má Zoo Brno systém výukových programů, nabízený školám.
V audiovizuálním sále i v areálu zahrady se jich
účastní skupiny dětí z mateřských, základních
i středních škol během celého školního roku.
Podle nové expoziční koncepce má v Zoo
Brno vzniknout soubor expozic z vybraných
specifických oblastí světa, které měly obzvlášť
výrazný vliv na formování morfologických
znaků zvířat. První část souboru, zvaná
Beringia, je už zčásti hotova: nacházejí se v ní
zmíněné expozice vlků a bobrů.
Důležité informace:
Otevřeno:
listopad až únor		
9.00 – 16.00
březen a říjen		
9.00 – 17.00
duben až září		
9.00 – 18.00
Vstupné:
Dospělí				
60 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí, 3 děti)
150 Kč
Důchodci, děti do 15 let, studenti
30 Kč
Děti do 3 let		
zdarma
Vlakem do zoo
Číslo žel. tratě
240, 244, 250, 260, 30, 301, 340
Železniční stanice 		
Brno hl. n.
Vzdálenost od žel. stanice 		
10 km
MHD TRAM		
č. 1, směr Bystrc
Doporučené slevy:
In-karta, SONE+, Kilometrická banka

EDUARD STUCHLÍK,
MAREK PLOCHÝ

tip na výlet

Hora Říp, na kterou dle pradávné pověsti vystoupal praotec Čech. Na jejím vrcholku se nálézá rotunda svatého Vojtěcha a Jiří.

Říp: mýtická hora Čechů
Od pradávna je Říp mýtickou horou Čechů. Není třeba připomínat, že
právě sem prý praotec Čech kdysi přivedl svoji družinu a v úrodném
kraji pod ní se usídlili. Říp působí v nížině, vymezené Labem, Vltavou
a Ohří, skutečně magickým dojmem. Vysoký je přibližně 460 metrů,
ale okolí převyšuje téměř o 200 metrů a jeho zvonovitý tvar je ze všech
směrů z velké dáli dobře viditelný.
„Tajuplné“ jevy si můžete vyzkoušet i na vlastní
oči, pokud si na výlet vezmete s sebou kompas.
Česká národní hora je totiž tvořena čedičem
s příměsí olivínu, jejichž působením střelka kompasu na vrcholu skoro „zdivočí“. Pro
výpravu v zimním období je dále nezbytná
bytelná obuv. Ono se to nezdá, český kopeček,
ale v teniskách byste v namrzlém sněhu v jeho
pokoření nemuseli uspět.
Na konci cesty vás kromě výletní restaurace
čeká jeden z nejznámějších románských kostelů v České republice. Počátky rotundy svatého
Jiří a svatého Vojtěcha sahají až do 11. století.
Významným je rok 1126, v němž byla stavba
obnovena a rozšířena na počest vítězství knížete
Soběslava I. nad římsko–německým králem
Lotharem Saským v bitvě u Chlumce. Objekt lze
rozdělit do tří částí, ke kruhové rotundě přiléhá
nižší podkovovitá apsida a na západě věž, která
rotundu převyšuje. Stavba je vytvořena z opukových kvádříků.
První rozsáhlé stavební úpravy proběhly v roce
sedmistého výročí bitvy u Chlumce, během 19.

století pak docházelo ještě k úpravám dalším.
Kvůli nim se dochovalo pouze jediné původní
okno. V době národního obrození byl Říp jako
památná hora Čechů cílem mnoha národních
poutí a táborů lidu. Z Řípu pochází jeden ze
základních kamenů Národního divadla. Proto,
pokud jste na kultovní české hoře ještě nebyli,
rychle to napravte. Nádherné výhledy shora do
malebné krajiny vám potvrdí, že praotec Čech
zvolil správně.
Text a foto: JIŘÍ BERGER

