
O B Č A S N Í K  J I N D Ř I C H O H R A D E C K Ý C H  M Í S T N Í C H  D R A H

Slovo na úvod
Vážení cestující, milí přátelé úzkokolej-

ky, návštěvníci a turisté, a vůbec všichni, 
kteří využíváte služeb JHMD!

Držíte v rukou první číslo občasníku 
JHMD, určeného všem vyjmenovaným v 

oslovení, ale nejen těm: prostě každému, 
koho zajímá dění na našich lokálkách. K vy-
dání této tiskoviny nás přivedla řada úvah 
a zkušeností nejen z naší třináctileté praxe, 
ale i postřehy z návštěv partnerských že-
lezničních podniků v zahraničí. Už nějakou 
dobu osobně pociťuji potřebu přímé komu-
nikace mezi námi jakožto dopravní firmou 

a našimi cestujícími, ale i přepravci zboží, 
turisty, hosty našich ubytovacích zařízení 
a příznivci úzkokolejek, zkrátka a dobře 
našimi klienty. A to potřebu komunika-
ce oboustranné. Paradoxně doposud lépe 
fungovala komunikace „od Vás k nám“, 
jak ukazuje celá řada dopisů, mailů a te-
lefonátů. K naší potěše výrazně převažují 
kladné až pochvalné, ale samozřejmě že i 
stížnost je důležitým podnětem; ostatně o 
některých nešvarech se vedení firmy těžko 
dozví jinak, k jisté míře „provozní slepoty“ 
nehledě. A právě tento občasník by měl být 
oním komunikačním kanálem ve směru od 
nás k Vám.

Je to už slušná řádka let, kdy se značka 
JHMD stala synonymem jindřichohradec-
kých úzkokolejek. Stojí za to si připome-
nout, že se naše pravidelné vlaky poprvé 
rozjely z Jindřichova Hradce do Nové 
Bystřice 14. června roku 1997; byly to prv-
ní vlaky po trati, na níž byl půl roku před 
tím zastaven veškerý provoz. 24 října téhož 
roku pak společnost JHMD převzala i na 
trať Jindřichův Hradec – Obrataň, na kte-
rou měsíc před tím dopadla tzv. redukce 
provozu, což v praxi znamenalo, že v celé 
její délce jezdil jediný pár spojů. Dnes, jak 
známo, jezdí mezi Hradcem a Kamenicí až 
jedenáct dvojic vlaků denně, což je historic-
ké maximum. Třináct let je v dnešní době v 
životě firmy dlouhá doba: zda v ní značka 
JHMD obstála, to je otázka pro Vás.

Od počátku „vlády“ JHMD nad úz-
kokolejkami jsme se pokoušeli stavět na 
nejlepších tradicích předválečných Česko-
slovenských státních drah, kdy všeobecně 
známý pojem ČSD znamenal přesnost, 
kvalitu, solidnost a nakonec i sociální jis-
totu. Poohlédli jsme se až ke kořenům c. a 
k. státních drah kkStB i společností Lokal-
bahn Neuhaus – Neubistritz a Místní dráha 
Jindřichův Hradec – Obratany (ano, čtete 
správně), jejichž značky NN a JhO můžete 
dodnes spatřit na meznících drážního po-
zemku. Nelze však opominout, že se časy 
mění a postavení fenoménu železnice ve 
společnosti už zdaleka není tak výlučné a 
neotřesitelné jako za c. k. Rakouska a Ma-
sarykovy první republiky. Naopak, želez-
niční doprava si dnes musí tvrdě hájit svoji 
pozici v konkurenčním boji s dopravou 
silniční, boji o to tvrdším, že se potýkáme 
se společenským fenoménem, který naši 
předkové neznali – s pojetím dráhy jakožto 
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socky. V poměrně značné části společnosti 
totiž převládá názor souvisící s tzv. moder-
ním životním stylem, že veřejná doprava je 
doménou sociálně slabých a úspěšní přeci 
nemohou jezdit vlakem, neboť je to spole-
čensky degradující. Proto jsme začali sbírat 
zkušenosti na lokálkách zemí na západ od 
nás, kde kupodivu není ostudou dojíždět 
venkovským vláčkem do práce ani pro 
manažerskou třídu, ba co víc, kde provo-
zovatelé dokázali, že i úzkokolejky jsou 
plnohodnotným moderním dopravním 
prostředkem 21. století. 

Jde to sice velmi pomalu, ale přeci jen 
patrně postupujeme: našimi vlaky nejezdí 
jenom lidé do zaměstnání a děti do školy, 
nevyužívají je tedy jenom ti, komu nic ji-
ného nezbývá: jezdí se s námi na výlety, za 
zábavou nebo prostě jen tak pro radost. To 
je pozitivní trend. Ještě zajímavější je, že 
své klienty si našly i vlaky, které jezdí bez 
finanční podpory krajů, tedy na podnika-
telské riziko JHMD: paradoxně je to přímý 
protipól moderní dopravy - vlaky s par-
ními lokomotivami a historickými vozy. 
Mimochodem na poměru výše jízdného 
ve vlacích motorových a parních dobře 
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vidíme, jakou roli hraje financování veřej-
né dopravy kraji Jihočeským a Vysočinou. 
Podstatné ale je, že cestující parních vlaků 
rozhodně nelze nazvat onou „sockou“, už 
s ohledem na výši jízdného… Avšak aby-
chom neztratili dech, je nutno neustále 
pracovat na zlepšování úrovně našich slu-
žeb: stavu vagónů, chování personálu, ale i 
údržby a obnovy stanic a zastávek, protože 
jízda cestujícího vlakem nezačíná nástu-
pem do vlaku, ale čekáním na spoj a má ne-
sporně právo čekat v kulturním prostředí. 
Naší snahou také bylo a je rozšiřovat spekt-
rum služeb železnice i do oblastí mimo tra-
diční horizont dopravního podniku. Není 
to jenom poměrně populární ubytování v 
budovách některých našich nádraží; patří 
sem zřizování parkovacích míst na stani-
cích, drobný prodej, občerstvení a další. 
Protože v našich končinách není takový 
záběr činnosti dopravce běžný, začali jsme 
si říkat Trochu jiná dráha.

Nyní k těmto službám navíc přibylo toto 
čtení (nejen) do vlaku. Zprostředkuje Vám 
pohledy do zákulisí JHMD, seznámíte se s 
lidmi, kteří pro Vás zajišťují, aby Váš vlak 
byl včas tam, kde na něho čekáte, a spo-
lehlivě Vás dopravil k cíli, i s celou škálou 
činností, nutných pro bezpečný a plynulý 
železniční provoz. Ukážeme Vám, jak se se-
stavuje jízdní řád i co představuje v dnešní 
době provozovat parní lokomotivu. Přine-
seme Vám reportáže z úzkokolejek z blíz-
kého i vzdálenějšího zahraničí, rozhovory 
se zajímavými lidmi nejen z oboru, tipy na 
výlety, zajímavosti z okolí našich tratí a jis-
tě se najde prostor i pro nějakou tu čtenář-
skou soutěž. A já osobně věřím, že časopis 
napomůže k tomu, abychom si uvědomili, 
že naše úzkokolejka je především Vaše.

Ing. Jan Šatava, ředitel JHMD a. s.

pokračování ze str. 1

Funkci vedoucího osobní přepravy 
JHMD zastává už několik let Bc. Martin 
Vochozka. Ve firmě začínal jako průvodčí 
a vlakvedoucí, takže svůj obor zná oprav-
du detailně. Je nadřízeným vlakvedou-
cích, průvodčích a staničních pokladních 
včetně letních brigádníků, což znamená 
rozpisy směn, výpočty mezd, odvody tr-
žeb a prvotní účtování jízdného. Má na 
starosti také veškeré právně administrativ-
ní záležitosti osobní dopravy: je garantem 
Smluvních přepravních podmínek, dohlíží 
na tarifní záležitosti, jízdenky, přepravu 
zavazadel. Do jeho pravomoci spadá také 
doprava nákladní a styk s Velkým bratrem 
ČD ve věcech přepravně tarifních. Odpo-
vídá i za příslušná odborná školení svých 
„oveček“ a na stole mu končí i – naštěstí 
vzácné – stížnosti cestujících. O tom všem 
si ale přečteme v některém z příštích čísel. 

Tématem našeho prvního povídání byla 
čísla, čísla a zase čísla. Tedy výkony úzko-
kolejek, počty přepravených cestujících a 

Osobní doprava na úzkokolejkách v číslech
další údaje spojené s osobní dopravou, a 
také to, jak vypadá srovnání s minulými 
roky. Čísla jsou to úctyhodná a říkají mno-
hé o tom, jak velký význam úzkokolejky 
pro lidi žijící v jejich okolí, ale i pro turisty 
a návštěvníky, stále mají.

Následující diagram ukazuje vývoj po-
čtu cestujících naší úzkokolejky od roku 
1998, tedy prvního celého kalendářního 
roku provozu JHMD. Jak je z grafu patrné, 
pohybujeme se na úrovni 400 000 cestují-
cích přepravených za rok a z toho máme 
opravdu radost. Údaje o počtech cestují-
cích z posledního celého roku provozu ČD, 
tedy z roku 1996, nejsou bohužel přesně k 
dispozici a pohybují se v intervalu 90 000 
až 190 000 cestujících, ale i na základě těch-
to nepřesných dat můžeme konstatovat, že 
již rok 1998 byl  opravdovým průlomem.

Z diagramu je zřetelně vidět, že lokálkou 
jezdíme víc a víc. Kdo by byl býval řekl, že 
za deset let stoupne roční počet přeprave-
ných cestujících ve spojích provozovaných 

O bezpečný chod úzkokolejek se stará tým 70 zaměstnanců. Nikdy se nepotkají všichni, protože provoz na želez-
nici nelze zastavit, ale pro náš občasník se nás sešla celá padesátka.
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ve veřejném zájmu, tedy v motorových 
vlacích, téměř o sto tisíc? V procentech je 
to ještě zajímavější: jde o 38 % nárůst! Ob-
jednatelé této dopravy, kraje Jihočeský a 
Vysočina, mohou být spokojeni: veřejné 
peníze splnily svůj účel. U parních vlaků, 
tedy osobní dopravy nedotované, je růsto-
vý trend ještě daleko výraznější: celých 280 
%. U parních vlaků hraje rovněž velkou 
roli skutečnost, že nyní jezdí parní vláčky 
do Nové Bystřice v létě denně, zatímco v 
roce 1998 jezdily jen v sobotu a v neděli.

Pan Vochozka upozornil ještě na některá 
jiná čísla, která se ve statistikách běžně ne-
uvádějí, ale jsou velmi vypovídající. Víte, 
kolik lidí každý den naše úzkokolejky pře-
praví? Tisícovku. To je ale průměrné číslo 
a realita vypadá tak, že zatímco v období 

listopad – duben se denní výkony pohybují 
okolo 500 – 600 osob, v červenci a srpnu, 
nejsilnějších měsících roku, využije každý 
den motorových vlaků na 1300, parních 
vlaků dalších 450 – 500 lidí! Představme si 
nádraží v Nové Bystřici před patnácti léty: 
vysoká tráva, břízky mezi kolejemi, zamče-
ná budova a párkrát týdně vláček. Dnes 
prodá osobní pokladna ve stanici na konci 
světa v létě běžně 400 jízdenek denně. A 
abychom nezapomněli: letní vlaky přepra-
ví denně průměrně 55 kol a deset dětských 
kočárků.

Na jaře letošního roku proběhla na úz-
kokolejkách anketa, jejímž cílem bylo zís-
kat hlubší povědomí jednak o spokojenosti 
či nespokojenosti našich cestujících se služ-
bami železnice, jednak o tom, jak často a 

Každý cestující, který využívá služeb 
JHMD a jezdí úzkokolejkou do zaměstná-
ní, školy, na úřad, za lékařem a koneckonců 
i na výlet nebo na návštěvu, zná důkladně 
osobní vůz řady Balm/ú. Je obdivuhodné, 
jak dlouhý život tyto vagónky již mají za 
sebou. Byly vyrobeny ve vagónce Tatra  
Smíchov v roce 1966; není bez zajímavosti, 
že stejná továrna, tehdy ovšem známá jako 
Ringhofferovy závody, vyrobila v roce 1906 
i první vagóny obrataňské dráhy. Tajemná 
značka Balm/ú je jakýmsi kódem, kterým 
se dříve u ČSD označovaly všechny vozy. 
Velké „B“ v tomto systému znamená osob-
ní vůz 2. třídy, „a“ značí čtyři nápravy, „l“ 
tzv. lehkou stavbu vozu, „m“ vůz určený 
pro motorové vlaky a písmenko „ú“ ve 
jmenovateli zlomku pochopitelně vůz úz-
korozchodný.

JHMD provozuje v osobní dopravě 8 
takových vozů Balm/ú. Protože je na nich 
jejich věk znát, jsou vozy postupně mo-
dernizovány především novými sedadly a 
novou elektroinstalací. Ke třem, které pro-
šly dílnami v uplynulých létech, přibyly 
v roce 2009 další dva, zmodernizováné ve 

větším rozsahu. Na první pohled si cestují-
cí nejvíce povšimne nového laku a nových 
látkových sedaček stejně jako u vozů upra-
vených již dříve. Méně viditelnou změnou 
je to, že vozy mají připravený informační 

Balm/ú aneb čím jezdíme

I v největších mrazech musí být v osobních vozech příjemně teplo.

Důvod cesty vlakem
224 respondentů uvedlo celkem 299 

odpovědí (někteří cestující uvedli dva a 
více důvodů)

Četnost využívání vlaků JHMD, a.s.
odpovědělo 224 respondentů

z jakého důvodu s námi jezdíte. To proto, 
abychom mohli lépe vyjít vstříc požadav-
kům cestujících zejména v dlouhodobých 
plánech a nakonec i proto, abychom věděli, 
zda jsou naše vlaky spíše prostředkem vol-
nočasových aktivit, nebo naopak standard-
ní součástí života oblasti. Výsledky jsou 
opravdu zajímavé a následující diagramy 
nade vší pochybnost říkají, že úzkokolejka 
stále plní především to poslání, pro nějž 
byla před více než stoletím postavena: je 
neoddělitelnou a organickou součástí re-
gionu. 

systém obdobný jako známe z moderních 
tramvají a jiných vozidel hromadné dopra-
vy. Tento systém bude uveden do provozu 
v závislosti na úpravě softwaru moderni-
zovaných lokomotiv, odkud bude ovládán 
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Rekonstrukce bystřické trati 
je naše velká pýcha

pomocí spojovacího kabelu. Další změ-
nou, kterou cestující jistě zaznamená, jsou 
nová zářivková tělesa. Původní zářivkové 
osvětlení je spatně dimenzované a rotační 
měniče jeho napájení jsou dnes prakticky 
neudržovatelné, z čehož vyplývá, že za vi-
ditelnou částí – novými osvětlovacími těle-
sy – se skrývá to podstatné, rekonstrukce 
celého elektrického zařízení vozu náhra-
dou stejnosměrného dynama alternátorem 
počínaje. Opět tak trochu přeloženo to zna-
mená, že světelná pohoda ve voze umožní 
pohodlnou četbu, což u starého osvětlení 
mohly nanejvýš jen rodilé sovy.  

V modernizovaných vozech je prozatím 
ponecháno původní teplovzdušné topení s 
naftovými agregáty. Je to ale nejslabší část 
modernizovaného vozu z hlediska kultury 
cestování. Teplovzdušné topení s naftový-
mi agregáty je topení poplatné době svého 
vzniku v 60. létech minulého století. Tehdy 
jistě bylo pokrokem, ovšem dnes je situace 
jiná: je například nepřijatelné, že topení při 
vypnutí zakouří a je cítit i v oddílech pro 
cestující. Z toho důvodu se při moderni-
zaci dalšího vozu plánuje využít moderní 
teplovodní topení s výměníky, které tento 
problém odstraní. 

Modernizační zásahy do vozů se citlivě 
vyhýbají designovým prvkům zdařilého 
stylu „zlatých šedesátých“, kdy českoslo-
venská designérská škola byla uznávaná 
daleko za hranicemi. Moderní látkou pota-
žené sedáky tak jsou zasazeny do původ-
ních rámů z ohýbaných chromovaných tru-
bek, ponechány jsou vnitřní i vnější dveře, 
polospouštěcí okna v nerezových rámech 
nebo vyplétané police na zavazadla na hli-

Ivan Škarda, správce infrastruktury JHMD
Když jsme k 1. březnu 1998 převzali do 

majetku hradecké úzkokolejky, byla bys-
třická větev v dezolátním stavu na rozdíl 
od slušně udržované a relativně nově opra-
vené Obrataňky. Já, společně s ing.Filipem 
Tachezym jako technici dopravní cesty, 
jsme se začali zabývat danou problema-
tikou v roce 2003, kdy jsme převzali svoji 
agendu od našeho předchůdce. Musím 
říci, že v dobách, kdy jsme se jako parta 
nadšenců vrhli do záchrany úzkokolejek, 
jsme si asi ani neuměli představit, jaký 
„kolotoč“ to bude. Máme na starosti ne-
jen koleje a výhybky, ale i spodní stavbu 
včetně mostů, odvodnění, traťové značky 
a návěstidla, zabezpečovací zařízení, tele-
fonní spojení, přejezdy. K tomu ještě ná-
stupiště, zastávky, staniční budovy, haly 
dep – zkrátka všechno, co na dráze nejezdí, 
ale je spojeno se zemí, dokonce i smlouvy 
s dodavateli energií, plynu, vody. V zimě 
zajišťujeme odstraňování sněhu nejen z 

kolejí a výhybek, ale i nástupišť. K našim 
povinnostem patří především tzv. statu-
tární činnost provozovatele dráhy, to je 
zajištění zákonem stanovených prohlídek 
a měření kolejí, výhybek a dalších zaříze-
ní, udržování dopravní cesty v bezpečném 
provozuschopném stavu pro danou rych-
lost a váhu vlaků, údržba tratí včetně na-
příklad obnovy nátěrů, likvidace vegetace 
v kolejišti nebo výřez křovin kvůli zajištění 
rozhledu. Mimoto zajišťujeme přípravu 
stavebních investic a velkých oprav tratě, 
prováděných zpravidla ve výlukách. Sem 
patří i zabezpečení projekčních prací a za-
bezpečení přísunu materiálu, nebo vedení 
stavebních řízení, dozorování dodavatel-
sky prováděných staveb, jejich komisionel-
ní převzetí a kolaudační řízení. Vyřizujeme 
i žádosti třetích stran o vyjádření JHMD ke 
stavbám v ochranném pásmu dráhy, tedy 
60 m od osy koleje. Bez našeho souhlasu se 
totiž nesmí v tomto pásmu stavět a nelze 
ani získat stavební povolení.

Pro všechny tyto činnosti máme k dis-
pozici deset lidí – mistra tratí, strojníky 
speciální techniky a dělníky. Rozsáhlejší 
práce a činnosti, které nejsme z kapacit-
ních důvodů schopni zabezpečit vlastními 
silami, nebo specializované odborné práce 
zadáváme externím dodavatelům. Už tra-
dičně spolupracujeme např. s firmami Rutr 
s. r. o., Spojstav s. r. o., Babický, Nožín auto-
doprava, Jelínek, JSK Kamenice nad Lipou 
a mnoha dalšími.

V době mého nástupu do funkce bylo 
vybavení technikou nepříliš rozsáhlé. K 
dispozici byly dvě drezíny MUV69u a tře-
tí s nástavbou sněhové frézy, víceúčelový 
stroj SVP74u zvaný sekačka, několik plo-
šinových vozíků na materiál, dva stranově 
výklopné maďarské vagony na zeminu, a 
pak samozřejmě ruční nářadí. To se zásad-
ně změnilo: firma investovala značné pro-
středky do pořízení dvou strojních podbíje-
ček původem od Sokolovské uhelné a. s., z 
nichž ta větší, rakouský Plasser & Theurer 

Některé pracovní postupy se za století nezměnily.

níkových a chromovaných nosičích. Také 
červenokrémový nátěr vozů s „čárou pono-
ru“, jak se říká světle krémovým spodním 
podběhům, přesně odpovídá barevnému 
řešení výrobce: i to navrhovali výtvarníci 
a má tedy svoji hodnotu. Podle světlého 
„břicha“ tak na první pohled poznáte vozy, 
které prošly omlazovací kůrou od těch, 
které na ni dosud čekají. Ty mají „břicho“ 
červené stejně jako boky.

Modernizace vozů řady Balm/ú jsou 
stejně jako řada jiných prací na kolejových 
vozidlech prováděny ve vlastní opraváren-
ské kapacitě v Kamenici nad Lipou v koo-
peraci s firmou Rekova. Doba potřebná na 
rekonstrukci jednoho vozu bývá zhruba 4 
měsíce na kus. Je bohužel pravidlem, že se 
během demontáže vozu při rekonstrukci 
objeví důsledky letité ne-údržby, zejména 
koroze podlah a oplechování skříně způso-
bená zatékáním okolo těsnění oken, takže z 
modernizace konkrétních uzlů se stává po-
měrně rozsáhlá obnova, kde je velký podíl 
zámečnické práce, „plechařiny“.  

V současné době probíhá modernizace 
dalšího z našich „balmáků“, takže se park 
vozů nabízejících solidní úroveň kultury 
cestování dále rozroste. Možná, že někoho 
napadne, proč si JHMD rovnou neobjedná 
výrobu nových vagónů: inu proto, že malá, 
několikakusová série úzkorozchodných 
vozů včetně vývoje, konstrukce, zkoušek 
a úředního schvalování je mimo naše fi-
nanční možnosti. Pro výrobce kolejových 
vozidel je navíc taková zakázka zcela neza-
jímavá, takže by bylo zřejmě velmi proble-
matické nalézt dodavatele. 

Martin Svoboda, technik vozidel



typu Beaver 79, je největší a nejvýkonnější 
automatickou úzkorozchodnou podbíječ-
kou u nás a zřejmě i na východ od Česka. 
Mašina je schopna denně podbít okolo 600 
metrů koleje. Obě podbíječky byly původ-
ně konstruovány na rozchod 900 mm a ná-
ročná úprava na náš rozchod 760 mm byla 
provedena dodavatelsky ve specializované 
firmě MTH Hradec Králové. Jenom tato 
úprava stála miliony korun. Fyzicky vel-
mi náročnou prací bylo vždy štěrkování, 
tedy rozvoz a sypání štěrku na trať. Řešilo 
se různými komplikovanými improviza-
cemi, což bylo neúnosné. Proto jsme si po-
řídili celkem čtyři speciální výsypné vozy, 
tzv. choperdozátory s řízeným sypáním, 
konstruované právě pro účel opravy tratí. 
Vozy pocházejí z Ukrajiny a podle našich 

požadavků byly upraveny a modernizová-
ny v Rumunsku. I to byla finančně náročná 
záležitost, dnes však disponujeme kom-
plexním parkem specializované techniky 
pro stavební údržbu úzkorozchodné kole-
je. A zájem o její využití je i odjinud: pod-
bíječka se pracovně podívala do Německa 
a spolu s choperdozátory pracovala naše 
technika na úzkokolejce Třemešná ve Slez-
sku – Osoblaha. Samozřejmě, že tyto akce 
jsou pro JHMD zajímavé i obchodně. 

Už jsem uváděl, že kromě údržby za-
bezpečujeme i stavební akce většího rozsa-
hu. Sem patří například komplexní obnovy 
přejezdů včetně povrchu vozovky, kterých 
jsme zrealizovali celou řadu, nebo obno-
va stávajících a výstavba nových zastávek 
– např. Jindřiš zastávka nebo v poslední 
době myslím zdařilá obnova zastávky Be-
nešov nad Lipou. Ze stavebně investičních 
akcí mohu jmenovat například zřízení za-
bezpečovacího zařízení – samovratných 
výhybek – ve stanici Chválkov, vybavení 
celkem pěti přejezdů zabezpečovacím zaří-
zením se světly, ale také letos dokončenou 
výstavbu vodárny a dalších zařízení pro 
parní lokomotivy v žst. Kunžak – Lomy 
nebo právě probíhající vestavbu pojízdné-
ho mostního jeřábu v jindřichohradeckém 
lokomotivním depu. Naší největší chlou-
bou je ale obnova bystřické trati.

Po převzetí provozu na úzkokolejkách 
řada „odborníků“ dávala k lepšímu, že 
vzhledem k tristnímu technickému stavu 
této trati nebudeme schopni udržet jí v pro-
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vozu déle než dva – tři roky. Dnes, kdy je 
trať z rozhodující části po obnovách a stav 
železničního svršku dokonce umožnil zvý-
šení rychlosti a zkrácení jízdních dob vla-
ků, se ukazuje, jak byl tento odhad špatný. 
Je ale pravda, že dostat trať do současného 
stavu bylo nesmírně náročné.

Při opravě trati se nepostupovalo sys-
tematicky od začátku, ale od úseků v nej-
horším stavu, které se postupně v jednot-
livých létech propojovaly ve stále delší a 
souvislejší kusy „nové pokládky“. Vždy na 
přelomu roku se naplánují úseky určené 
k opravě, přičemž je nutno mít na paměti, 
že práce nelze provádět v zimě kvůli sně-
hu, ani v letní sezóně, kdy osobní doprava 
přináší společnosti významnou část tržeb, 
takže není možné zavést výluku a vytrhat 
koleje. Zbývá tedy jaro a podzim, kdy už 
řadu let probíhají na bystřické trati výluky 
a obnova plánem stanovených úseků. Dobu 
trvání výluk je nutno striktně dodržet, pro-
tože nelze zastavit dopravu nákladní ani 
jízdy objednaných vlaků a neplněním ob-
jednávek by společnosti mohly vzniknout 
značné škody. 

Protože práce na úzkorozchodné trati je 
svým způsobem specifická, museli jsme si 
postupně vytvořit vlastní technologii pro-
vádění oprav. Postup prací probíhá tak, 
že nejprve se vytrhají kolejnice a uloží na 
stranu vedle trati. Zpravidla jsou plně po-

užitelné, nahrazují se jen poškozené nebo 
nadměrně opotřebené kusy. Poté se odstra-
ní staré, zpravidla nepoužitelné pražce a 
původní lože; zajímavé je, že některé úseky 
bystřické tratě neležely ve štěrku, ale v pís-
ku nebo jiném nevhodném materiálu. Pláň 
se zhutní pomocí kolové techniky, na ní se 
položí v příslušném rozdělení podle plá-
nu nové pražce a na ně se upevní původní 
kolejnice, čímž vznikne kolejový rošt, opa-
trně sjízdný pro štěrkovací vozy. Speciální 
upevňovací šrouby, tak zvané vrtule tvaru 
„n“, pro nás vyrábí na zakázku Šroubárna 
Kyjov a jsme jejich jediným odběratelem 
v ČR. Po hrubém zasypání štěrkem na 
trať vyrazí automatická podbíječka, která 
sama kolej upraví do řádné geometrické 
polohy: oblouky, převýšení, přímé úseky. 
Poté následuje druhé štěrkování a konečné 
podbití. Pak se nový úsek přeměří a vý-
luku můžeme ukončit. Slavit ale není čas, 

čekají další práce. Nutno ještě dodat, že 
přes v minulosti nebývalé nasazení těžké 
techniky je podíl těžké ruční práce značný: 
ručně se provádí demontáž a montáž kole-
je nebo konečné úpravy štěrkového lože. A 
pro představu laiků: na kilometr koleje je 
potřeba 1440 pražců a ročně odebereme z 
lomu Petra Číměř okolo 5000 tun kvalitní-

ho železničního štěrku. Ročně takto opra-
víme 2 – 3 km tratě.

V dobách, kdy jsme se jako parta nad-
šenců vrhli do záchrany úzkokolejek, jsme 
si asi ani neuměli představit, jaký „kolo-
toč“ to bude. A dnes je naší velkou pýchou, 
že můžeme prohlásit, že z celkové délky 
bystřické trati 33 km je cca 24 km po našich 
obnovách. Necelé 4 kilometry obnovily už 
ČD v roce 1990, ještě než se začalo uvažovat 
o likvidaci tratě, další zhruba kilometr při-
padá na délku stanic, které jsou opraveny 
všechy, takže zbývají zhruba 3 - 4 km k naší 
úplné spokojenosti. Jeden velký sen – zá-
chrana bystřické tratě - tak bude vyplněn. 
Tím samozřejmě nemizí pravidelná běžná 
údržba, která se musí provádět kontinuál-
ně, soustavně a v souladu s vyhláškami a 
zákonem o dráhách. Závěrem nutno říci, 
že při naší činnosti využíváme přidělené 
finanční zdroje příspěvku na udržení pro-
vozuschopnosti regionálních drah od Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury. Mys-
lím si, že to jsou dobře využité finanční 
prostředky, protože my našim potomkům 
předáme trať v dobrém stavu. 

Takový pohled na železniční trať zůstane běžnému 
cestujícímu utajen.

Doplňování štěrku v menším množství se dodnes 
provádí ručně.

Montáž kolejového roštu s pomocí motorové zatá-
čečky.

Konečná úprava „figury“ štěrkového lože - a obno-
vená trať přímo září.
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Z HISTORIE ÚZKOKOLEJEK

Proč úzký rozchod?
„Úzkorozchodná trať = trať se jmenovitým rozchodem menším než 1435 mm.“
(Technická norma železnic TNŽ 01 86 10)
O rozchodech kolejí

Prakticky polovina délky světové želez-
niční sítě používá rozchod kolejí 1435 mm, 
obecně zvaný rozchod normální. Vznikl v 
dávnověku železnic počátkem minulého 
století v Anglii, kde první železné drá-
hy převzaly stanovenou míru rozchodu 
kol kočárů a povozů, 4 stopy 8 1/2 palce. 
V následujícím zlatém věku železničního 
podnikání, tzv. gründnerském období, si 
ale budovatelé nových drah volili jejich 
rozchody na základě nejrůznějších okol-
ností počínajíce ekonomickými důvody a 
rozmary vládců a panovníků konče. Vý-
sledkem byla více než stovka rozchodů 
kolejí od 381 až po 2134 mm, a to pouze 
u železnic veřejných! Za takové situace lze 
považovat téměř za zázrak, že tehdejší po-
lofeudální Evropa se dokázala sjednotit na 
normálním rozchodu; s výjimkou Španěl-
ska, Portugalska a Ruska, kde se jezdí po 
kolejích širokých.

Levné lokálky
K volbě úzkého rozchodu vedly pro-

jektanty a stavitele drah především eko-
nomické důvody. Úzkorozchodná dráha 
představuje ve srovnání s tratí normálně-
rozchodnou až třetinovou úsporu staveb-
ních nákladů. Rozchod totiž umožňuje 
výrazně menší poloměry oblouků, proto se 
trasa dráhy může lépe přizpůsobit terénu a 
obejde se snáze bez rozsáhlých a drahých 
zemních prací a umělých staveb (velké 
mosty, tunely, mohutné náspy a zářezy). 
Těleso dráhy je užší, takže vyžaduje menší 
zábor půdy, a tím i nižší náklady za výkup 
pozemků. Také železniční svršek může být 
lehčí konstrukce, postačují menší a levnější 
vozidla. To vše je ale na úkor výkonnosti 
takové tratě a rychlosti na ní (o nutnosti 
složité manipulace se zbožím nebo celými 
nákladními vozy v místech styku s normál-
ním rozchodem nemluvě), takže v našich 
podmínkách bylo takové řešení vhodné 
právě jen pro vedlejší trať, u níž se ani v bu-
doucnu nepředpokládal velký nárůst pře-
pravy. Ve své době tak představovala úz-
kokolejka pro obsluhu méně hospodářsky 
rozvinutých krajů optimální, v horských 
oblastech pak často jediné možné řešení.

Z Bosny a Hercegoviny na jih 
Čech

Kde se tedy na jindřichohradecku vzaly 
koleje, vzdálené od sebe pouhých 760 mm? 
Kořeny tohoto rozchodu nás zavedou dale-
ko od jižních Čech.

V roce 1878 Rakousko – Uhersko anek-

tovalo (= vojensky obsadilo) pohraniční 
provincii vnitřními rozpory zmítaného 
Turecka, Bosnu a Hercegovinu. Pro usnad-
nění postupu c. k. armády v horské oblasti 
prakticky bez jakýchkoliv použitelných 
cest bylo rozhodnuto vybudovat 190 km 
dlouhou vojenskou dráhu Bosanski Brod - 
Zenica. Její stavbu zadala vojenská správa 
zkušené firmě Hügel & Sager. Ta dispono-
vala železničním materiálem, zakoupeným 
po ukončení stavby Suezského průplavu 
a použitým při regulaci toku Dunaje ve 
Vídni počátkem 70. let minulého století. 
Tento materiál měl britský úzký rozchod 2 
1/2 stopy, tj. 762 mm. Z jakého důvodu byl 
údaj administrativně zaokrouhlen na zná-
mých 760 mm, se dnes už dozvíme těžko.

Trať do Zenice se stala základem nej-
rozsáhlejší souvislé úzkorozchodné sítě 
Evropy, přes 2000 km dlouhé legendární c. 
k. Bosenské dráhy, K. u. k. Bosnabahn. Šlo 
o síť hlavních tratí, vyslovených úzkokolej-
ných magistrál v nesmírně obtížném teré-
nu bosenských hor a soutěsek, s desítkami 
tunelů, viaduktů a s nejobtížnějšími úseky 
vybavenými Abtovou ozubnicí, s provo-
zem dálkových rychlíků i těžkých vlaků 
nákladních. I následník trůnu Ferdinand 
d´Este cestoval za svým osudem do nebla-
ze proslulého Sarajeva úzkokolejkou. Ještě 
před pár desítkami let jezdily z Bělehradu 
přes Sarajevo do Dubrovníku k Jaderské-
mu moři dálkové úzkorozchodné rych-
líky, jejichž dlouhé soupravy se jako hadi 
kroutily smyčkami legendami opředené 
Šarganské osmice k Višegradu a mizely v 
tunelech vysoko v bílých skalních stěnách 

impozantního kaňonu Driny. Bohužel Ju-
goslávské železnice učinily s perlou evrop-
ského úzkého rozchodu v sedmdesátých 
letech tohoto století rázný konec, takže už 
před dvaceti lety byste v Bosně, druhdy 
úzkorozchodném ráji, nalezli pouze krát-
kou podnikovou úzkokolejku uhelných 
dolů v Banoviči (ta se ovšem ve zdraví do-
žila současnosti a má se i se svými parními 
oři čile k světu). Dějinná stopa, kterou ten-
to železniční fenomén v této oblasti otiskl, 
se nakonec ukázala natolik nesmazatel-
nou, že dnes opět jezdí malé vláčky vrat-
nými smyčkami po úbočí pohoří Šargan 
v Srbsku a úzká železná stopa se rozběhla 
dokonce přes staronovou státní hranici ze 
Srbska do Višegradu v Bosně a Hercegovi-
ně, kam v srpnu 2010 po více než 30 létech 
zase dorazil vlak. Tak už asi navždy zůsta-
ne v odborné literatuře i v železničářském 
slangu oněch 760 milimetrů zváno bosen-
ský rozchod, bosanski kolosjek, Bosnaspur, 
Bosnian gauge.

Strategický význam bosenské sítě vedl 
k rozhodnutí vojenské správy o používání 
bosenského rozchodu u nově budovaných 
úzkorozchodek v celé monarchii. Byla tím 
zajištěna všeobecná použitelnost vozidel i 
dalšího materiálu v případě nutnosti, če-
hož bylo také za první světové války hojně 
využito.

První takovou tratí v Rakousku – Uher-
sku se stala Steyertalbahn, tedy místní drá-
ha Garsten – Klaus s odbočkou do Bad Hall 
(1889), v zemích Koruny české pak o osm 
let později naše lokálka Jindřichův Hradec 
– Nová Bystřice. 

Jan Šatava

Mohutná parní lokomotiva 83-159 bývalých Jugoslávských železnic ani nevypadá jako úzkokolejná. Dodnes 
slouží v Banoviči v Bosně a Hercegovině.



ROČNÍK I. ČÍSLO 1 ZÁŘÍ 2010

strana 7

ZA ÚZKOKOLEJKAMI V ZAHRANIČÍ

Pinzgauer Lokalbahn v Rakousku
– úzkokolejka, která jezdí stovkou
Úzký rozchod není omezením

Úzkokolejné železnice samozřejmě nejsou tuzemskou specia-
litou. Naopak, česká železniční síť byla na tratě úzkého rozcho-
du chudá: kromě naší lokálky existovaly u nás jen tři další krátké 
tratě: Ondrášov u Moravského Berouna – Dvorce na Moravě (12 
km, zanikla již počátkem 30. let 20. století), Frýdlant v Čechách – 
Heřmanice (10 km, dojezdila koncem 70. let) a Třemešná ve Slez-
sku – Osoblaha, dlouhá 20 km, kterou České dráhy provozují jako 
svoji jedinou úzkokolejku doposud. Kromě těchto veřejných že-
leznic stojí ještě za zmínku rozsáhlá síť úzkorozchodných elektri-
zovaných drah obsluhujících Ostravu, Karvinou a Bohumín; tento 
unikátní systém s tímtéž rozchodem 760 mm jako naše lokálka 
byl jakýmsi křížencem elektrické železnice a městské tramvaje a 
postupně zanikl do roku 1973. A pak existovaly desítky úzkoko-
lejek průmyslových, důlních, lesních a jiných neveřejných drážek, 
mezi nimiž nicméně byli i takoví obři, jako elektrizovaná síť drah s 
rozchodem 900 mm Sokolovské uhelné a. s.; i ta však zanikla beze 
zbytku počátkem tohoto tisíciletí.

Naproti tomu se v řadě evropských zemí úzkokolejné dráhy 
hojně stavěly z důvodu nízké investiční náročnosti a z důvodu 
charakteru lokality a plnily naprosto stejnou dopravní roli jako 
normálně rozchodné dráhy. V Polsku ještě v 80. létech jezdily úzké 
vlaky na neuvěřitelných 4000 km tratí s rozchody kolejí 600, 750, 
785 a 1000 mm, ve Švýcarsku je zhruba čtvrtina železniční sítě úz-
kokolejná dodnes. My se dnes podíváme k jižním sousedům do 
Rakouska, do spolkové země Salzburg, kde navštívíme lokálku, 
která si dodnes podržela své postavení a jejíž provozovatel svou 
činností dokazuje, že úzkokolejka je opravdu moderním doprav-
ním prostředkem.

Pinzgauer Lokalbahn v aplském údolí 
Pinzgaubahn, Pinzgauer Lokalbahn – tak říkají místní lidé úz-

kokolejné dráze Zell am See – Krimml z roku 1898, dlouhé 52 kilo-
metry. Je to jedna z rodu typických c. k. úzkokolejek, stavěných s 
rozchodem 760 mm a s klasickými staničními budovami, z jejichž 
architektury na nás dýchne domov: jsou totiž prakticky identic-
ké s těmi našimi. Jen prostředí je výrazně jiné. Dráha prochází ši-
rokým alpským údolím podél řeky Salzach a spojuje mondénní 
lázeňské a turistické středisko Zell am See s městečky Niedern-

sillem, Mittersillem, Brambergem a Krimmlem, ležícím v samém 
závěru doliny. Z nádraží je to pár kilometrů pěšky ke známým 
Krimmelským vodopádům, které údajně inspirovaly anglického 
spisovatele A. C. Doyla k sepsání jednoho z klíčových příběhů o 
Sherlocku Holmesovi. 

Jízda úzkokolejkou připomíná pohyblivou barvotiskovou po-
hlednici: rázovité alpské vesnice, statky obrostlé květinami, měs-
tečka s hotýlky a penzióny, na loukách se pasou krávy a nad nimi 
ční po obou stranách údolí bílé vrcholky. V zimě se na svazích 
rozjedou desítky lanovek a vleků – ostatně jedna ze staniček se 
jmenuje Fürth – Kaprun a je východiskem do známého lyžařského 
ráje na ledovci. Ačkoliv se jedná o opravdovou alpskou dráhu, po 
provozně technické stránce je daleko příznivější než naše Obra-
taňka, která překonává strmá stoupání a ostré oblouky vynuce-
né zvlněnou krajinou. Pinzgaubahn si pohodlně ubíhá rovnými 
loukami po dně údolí podél Salzachu, který se ovšem téměř stal 
příčinou zkázy dráhy.

Zemská vláda dráhu zachránila 
Trať od počátku provozovaly státní dráhy, které dokonce v 80. 

létech nasadily do provozu nové motorové vozy. Osudnou ránu 
však v červenci roku 2005 přinesly vody řeky Salzach, které při 
katastrofální záplavě vážně poškodily trať úzkokolejky. Rakouské 
spolkové dráhy ÖBB obnovily provoz ze Zell am See pouze do 
prostřední stanice Mittersill; oprava téměř zničené horní poloviny 
tratě do Krimmlu se odkládala tak dlouho, až ÖBB na jaře roku 
2008 oznámily zemské vládě v Salcburku, že od 1. července 2008 
na trati zastavují provoz úplně. 

Zemská vláda reagovala okamžitě. Převzala do majetku země 
veškeré stavby a zařízení dráhy a zároveň pověřila provozováním 
dopravy a obnovou zničeného úseku společnost SLB – Salzburger 
Lokalbahn čili Salcburskou místní dráhu. Za poměrně dramatic-
kých okolností byli zástupci SLB 31. 6. večer vpuštěni do objektů 
železnice a 1. 7. ráno zahájili provoz. Nebýt loajality dosavadních 
zaměstnanců ÖBB a zároveň budoucích lidí SLB, operace by se 
nezdařila: mezi mnoha právními podmínkami zahájení provozu 
stálo například to, že se na trati nesmí objevit žádné vozidlo s pů-
vodní značkou. To znamenalo přes noc přemalovat značky a čísla 
na všech motorových i parních lokomotivách, motorových vozech 
a vagónech, takže všichni vedoucím provozu počínaje a uklízeč-

Souprava s motorovým vozem v čele projíždí předměstím Zell am See. Vpravo 
normálněrozchodná trať ÖBB.

To není recepce čtyřhvězdičkového hotelu, to je osobní pokladna v železniční 
stanici SLB Mittersill.
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kou konče strávili noc v depu Tischlerhäusl s barvou, šablonami a 
polepovou fólií. Státní dráze se podařilo poslední den ve všech ob-
jektech odhlásit a odpojit elektřinu, telefony a internet a vypnout 
radiové spojení mezi strojvedoucími vlaků a dispečerem, takže 
první dny provozu byly velkou improvizací a dobrodružstvím.

Pod novým provozovatelem
Salcburská místní dráha, která se nelehkého úkolu provozovoá-

ní dráhy ujala, je soukromou dráhou, přičemž majoritním vlast-
níkem je země Salzburg. Sto let existující společnost provozovala 
původně pouze předměstskou tramvaj Salzburg – Lamprecht-
shausen a později i městské trolejbusy v Salcburku. Úspěšnou re-
vitalizací skomírající elektrické dráhy, na níž stoupl v létech 1995 
– 2005 počet cestujících téměř čtyřikrát (!!), si firma a především 
její zapálený ředitel pan Gunther Mackinger vydobyli značné 
renomé, takže v době převzetí provozu pinzgauské úzkokolejky 

SLB provozovaly ještě i parní zubačku St. Wolfgang – Schaffberg a 
lodní dopravu na svatowolfgangském jezeře. 

Společnost má tu výhodu, že disponuje silnými finančními 
zdroji zemského rozpočtu a mohla se ihned pustit do revitalizace 
nově získané úzkokolejky. Znovuzavedení průvodčích, obnovení 
kdysi zastavené nákladní dopravy na podvalnících, znovuote-
vření pokladen v některých stanicích, rozšíření provozu parních 
vlaků – to byly pouhé organizační změny. Klíčovými kroky bylo 
objednání moderních úzkorozchodných lokomotiv u firmy Gme-
inder v Německu a osobních souprav ve Vrútkách na Slovensku, 
které jsou postupně nasazovány do provozu od roku 2009.

Vpravdě heroickým dílem je však obnova povodní zničeného 
úseku. Lze hovořit spíše o novostavbě, alespoň v některých úse-

Zbrusu nová úzkorozchodná lokomotiva německé firmy Gmeinder vjíždí do 
zastávky Tischlerhäusl, kde na svůj spoj čeká skupina školní mládeže.

MÁMO, TÁTO, CO JE TO?

Kolem železnice najdeme mnoho zdánlivě tajemných a nepo-
chopitelných návěstí, značek, zkratek, slangových výrazů a poj-
mů, jejichž význam zůstává obyčejnému smrtelníkovi nesrozumi-
telný. O to častěji se nás, rodičů, při cestách vlakem děti ptají, co že 
to či ono znamená. A my netušíme…

Okolo tratě se vyskytuje celá řada různých tabulí se „zakódo-
vanými“ informacemi a pokyny pro strojvedoucí vlaků. Na obráz-
ku vidíme jednu z nich, k níž se právě blíží jedna z našich parních 
lokomotiv. Nad sebou jsou dvě čísla, černé a červené v bílém poli, 
postaveném na špici. Je to skloník, značka udávající sklon či stou-
pání tratě v promilích a délku úseku v metrech. V tomto případě 
nám říká, že následujících 2670 metrů trať klesá 16 promilemi, tj. 
o 16 výškových metrů na 1000 m délkových. To je sklon docela 
úctyhodný; tyto značky jsou důležité pro strojvedoucí především 
proto, aby upravili výkon lokomotivy nebo naopak brždění po-
měrům tratě. Na rozdíl od silnice totiž nelze na kolejích sklon či 
stoupání pouhým okem odhadnout.

Označení stoupání je provedeno obráceně, bílé pole má špici 
otočenou vzhůru a červená číslice je nad černou. Vodorovný úsek 
je označen tabulkou s dolní polovinou černou, nad níž stojí jediná 
černá číslice udávající délku příslušného úseku v metrech.

cích. Byly napřímeny oblouky, některé stanice a zastávky byly 
posunuty do polohy výhodnější pro cestující a hlavně – úzkoko-
lejka byla vyprojektována pro rychlost 100 km/h! Ano, čtete dobře: 
stovkou po kolejích rozchodu 760 mm. Tomu samozřejmě odpo-
vídá řešení nových vozidel, ale i výhybky použité ve stanicích. 
Zároveň je postupně na stávajícím úseku zvyšována rychlost na 
80 km/h. Grandiózní investice do lokálky byla realizována v re-
kordním čase: před Vánoci 2009 se vlaky rozjely po obnovené trati 
do stanice Bramberg a letos v létě projel první vlak až do konečné 
stanice Krimml.

Pinzgauská dráha je moderní úzkokolejka v 21. století a důka-
zem toho, že samotný fakt úzkého rozchodu ještě konkrétní želez-
nici neodsuzuje do starého železa nebo do role jakéhosi nostalgic-
kého přežitku minulosti. Lokálka zastává pozici moderní výkonné 
páteře veřejné dopravy v údolí Salzachu a slouží nejen místním 
obyvatelům k jejich cestám do školy či za prací, ale také turistům 
letním i zimním. Nutno říci, že celková koncepce dráhy i její detai-
ly jsou pro nás, JHMD, velmi inspirativní. 

Jan Šatava

Vlaky Pinzgaubahn na první pohled patří do současnosti.
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JSME SOUČÁSTÍ REGIONU

Úzkokolejka v Kamenici nad Lipou spojuje
dva kraje – Jihočeský kraj a Vysočinu

Když přijedete stoletou (plus ještě 4 léta) 
úzkokolejkou do Kamenice nad Lipou, tak 
nehledejte říčku Lipu, ale běžte se v úctě 
poklonit zámecké lípě, které je 7 století stej-
ně jako městu. Dnes už důstojná stařenka 
se má ještě pořád k světu a kameničtí obča-
né už zasadili její dvě dcery. 

Osud se s Kamenicí nemazlil, majitelé 
se často měnili a původní práva byla ob-
čanům často upírána. Kamenice nad Li-
pou věnuje pozornost muzejní činnosti a 
v podkladech shromážděných pečlivými 
muzejními pracovníky se dočteme, jaké 
povinnosti stanovil pro konšely Jindřich ze 
Stráže v 15.století: „Konšelé mají býti při 
jednání pozorní, spravedliví ke každému, 
nepodplatitelní, pilní ve svém úřadě, mají 
zachovati úřední tajemství. Za konšely mají 
býti ustanoveni lidé nejlepší, nikoli „psan-
ci“, tj.lidé zle popsaní, aby tak lepší horších 
poslouchati nemuseli.“ (Stručné dějiny Ka-
menice nad Lipou od Václava Škorpíka). 
Lze si dnes lépe formulovat misi moderní 
radnice a nakonec i moderní obchodní spo-
lečnosti? 

Kamenice nad Lipou má dnes přes 4000 
obyvatel a potřebovala by více miminek, 
aby zajistila růst města. Lidé museli v uply-
nulých letech měnit zaměstnání, ale nena-
stalo velké stěhování pryč. Divit se nelze, 
vzduch v Kamenici bývá přirovnáván k 
horskému ovzduší a zámek po jistou dobu 
sloužil jako ozdravovna. Ve městě je škola, 
kostel, židovský hřbitov.  

„Ještě v době před rokem 1989 jsme 
měli 5000 občanů“, říká starosta města, 
pan Ivan Pfaur „ale to k nám patřily i další 
obce, které se posléze osamostatnily, takže 
nyní máme 4039 a myslím si, že se obce 
dnes budou muset opět spojovat, protože 
administrativní zátěž, která se na ně valí 
(značná administrativa, check point, nové 
zásady účetnictví apod.), je tak velká, že na 
ni nebudou mít malé obce aparát.“

V roce 2008 uspělo nádraží v Kamenici v 
celostátní soutěži o titul nejhezčího nádraží 

v ČR, rok na to se umístilo také mezi prv-
ními. Pan starosta konstatuje: „nádraží se 
líbí, je tam možnost se podívat na to, jak se 
tisknou papírové jízdenky, prohlédnout si 
dílny. A je rovněž příjemné, že jsou to naši 
občané, kteří tam pracují.“ 

Pane starosto, jaký význam má pro vás     
úzkokolejka tady ve městě?

„Spolupráce začala vlastně od okamži-
ku, kdy JHMD přivezly do Kamenice mi-
nisterského předsedu Špidlu a to bylo v 
roce 2003. Užší spolupráci jsme pak začali 
při přípravě výročí 100 let úzkokolejky. To 
byla velká akce; v tu chvíli si člověk uvě-
domí, že my tu máme něco, co spojuje 2 
kraje, Jihočeský kraj a Vysočinu. V té době 
se hodně posílila myšlenka, že prostřednic-
tvím trati se zviditelníme jako město Ka-
menice a to myslím funguje oboustranně. 
To byl první moment. Druhý moment byl, 
že jsme přes úzkokolejku našli partnerské 
město, Śmigiel v Polsku, které má rovněž 
úzkokolejku. To všechno dohromady a ta 
setkání s tím spojená, setkání hejtmanů na 
té pomyslné hranici, to posílilo naše vzta-
hy. Jakým způsobem ukazuje například to, 
že akce, které děláme tady v Kamenici nad 

Lipou, jsou spojené s tím, že lidé přijíždějí 
železnicí. Například jedou do Jindřicho-
va Hradce a svezou se úzkokolejkou. Náš 
kontakt není pravidelný, ale když něco po-
třebujeme, tak si s panem ředitelem zavo-
láme. Někdy je kontakt intenzívní.“

Pan starosta vyzdvihuje skutečnost: 
„význam úzkokolejky pro dopravní ob-
služnost ukazuje i to, že v rámci operační-
ho programu kraje Vysočina úzkokolejky 
uspěly a mají možnost renovovat čtyři vo-
zové jednotky (3 z Vysočiny, čtvrtou z Jiho-
českého kraje)“.

JHMD provedly průzkum mezi cestují-
cími v dubnu 2010 právě na této obrataň-
ské větvi. Výsledky ukázaly, že účelem ces-

ty úzkokolejkou je z 30% volný čas, ze 70% 
základní dopravní obslužnost (neboli do-
prava v závazku). Ukázalo se, že ten samý 
člověk využívá přepravu nejen k vyřízení 
svých pracovních a podobných povinností, 
ale rovněž ve svém volném čase. Kamenice 
nad Lipou nyní administrativně spadá pod 
Jihlavu, ale „tah“ na Jindřichů Hradec a 
České Budějovice je pořád velice silný – za 
prací, za dalšími spoji, atd. 

„Z hlediska turismu nosnou akcí, který 
táhne zájem turistů je festival Hračkobra-

ní, které organizujeme už pátým rokem,“ 
vysvětluje nám pan starosta. „Akce vlastně 
trvá celé léto a koná se na zámku, který je 
ve správě Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze. (www.hrackobrani.cz). Další vý-
znamnou akcí je Mezinárodní Novákova 
klavírní soutěž s cca 60 účastníky, z nichž 
mnozí využili chvilku volného času do vy-
hlášení výsledků pro jízdu úzkokolejkou. 
Každý rok v červnu se rovněž konají Slav-
nosti města, jejichž významným prvkem 
jsou cyklistické závody. Letos tu bylo přes 
500 účastníků. Zájem o naše město je. Ještě 
však cítíme jako nutnost vyřešit ubytování 
hostů. Máme tady penziony a internát u 
školy, ale hotel Lípa je bohužel zavřený.“

Pane starosto, před lety jsem tady v Kame-
nici na nádraží viděla plně naložené nákladní 
vagony. Kam to vše zmizelo? 

„Průmysl tady v Kamenici nad Lipou a 
blízkém okolí doznal velkých změn. Hod-
ně nás emotivně zasáhlo, jakým způsobem 
vlastník zlikvidoval sklárnu ve Včelničce, 
výrobu užitkového a dekorativního skla. 
Sklárna existovala od roku 1875 a byla 
významným zaměstnavatelem. Výroba 
radiátorů ve firmě Toptherm, pro kterou 
JHMD vozily plechy, ustala. Edscha vyrábí 
panty pro auta a dodává je automobilkám, 
ale logistika dodávek je nastavena tak, že 
nákladní auta se stávají mobilními sklady, 
ze kterých se přímo vyskladňuje. Teplárna 
by mohla využívat úzkokolejku pro pře-
pravu hnědého uhlí, ale mezi stanicí a tep-

Kamenické nádraží je důstojnou vstupní branou 
města.

Kamenické Hračkobraní navštívila i místopředsed-
kyně Parlamentu České republiky paní Miroslava 
Němcová. Doprovodil ji pan Ing. Ivan Pfaur, starosta 
města.

Zájem o Hračkobraní rok od roku stoupá.
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lárnou není vlečka a překládat ten kousek 
na nákladní auta se jeví v současnosti jako 
neekonomické. Dříve se na nádraží překlá-
dalo dřevo, které se tam i loupalo. Dnes se 
dřevo vozí nákladními auty. Nové firmy 
naštěstí fungují a poskytují lidem práci. 
Byli jsme velice rádi, že nabírají nové lidi a 
ještě to nestačilo a tak za prací přišli i noví 
obyvatelé.“

Pane starosto, čím ukončíme naše příjemné 
povídání? 

Rád připomínám, že nás v roce 2008 po-
ctil svou návštěvou prezidentský pár. Ná-

vštěva v regionu byla věnována průmyslu, 
turistice a zámku. Kvůli zaneprázdnění se 
tehdy úzkokolejka nestihla, ale slíbili jsme 
si, že k ní ještě určitě dojde. Prezidentský 
pár na podzim navštíví Černovice. Bylo by 
velkou poctou pro nás, kdyby se to tento-
krát podařilo. 

Těšíme se na další akce!
Michaela Janečková

Pane Langere, povězte nám prosím, proč se říká 
zde domu na náměstí Langerův dům?

Ten dům vlastníme jako rodina už od 
panování Marie Terezie. Mít takový dům je 
velká zodpovědnost; vlastnictví, to jsou sa-
mozřejmě plusy i minusy. Je to velká práce, 
značné investice. Ale, jak už nám vzkázal 
děda ve svých vzpomínkách – dům v žád-
né době nezradí. 

Jak je dům vlastně starý?
To nikdo přesně neví. Před pár lety jsme 

si nechali pořídit historický průzkum v do-
mnění, že zjistíme více o historii domu. Ale 
čím více toho zjišťujete a snažíte se odkrýt, 
tak tím více se věci jeví nejasnější a stojí tu 
tvrzení proti tvrzení. Původně to byly dva 
pozdně gotické domy, které byly v 18. sto-
letí sloučeny pod jedním majitelem. Máme 
zprávy, že dům byl vdovským sídlem 
Anny z Rožmberka, která údajně tady v 
prvním patře v pokoji s renesančním arký-
řem v roce 1580 zemřela. Je to pravda nebo 
ne? Někteří historici to tvrdí s naprostou 
jistotou, ale dnešní historická věda má spí-
še tendence tyhle věci relativizovat, zpo-
chybňovat, přece jen si nechávat ta zadní 
vrátka. Ale není hezké o tom uvažovat?

[Pan Langer je zřejmě již dostatečně obeznámen 
s historií, ale já jakožto málo fundovaná jsem se 
ponořila do faktů a zjistila jsem, že v době před Bí-
lou horou vládly mezi rody z Hradce a z Rožmberka 
intenzívní vztahy. Předkové k nám ovšem neměli 
moc ohledů, jelikož v těchto rodech se manželky, 
dcery, nevěsty často jmenovaly Anny a tak je pracné 
se dopídit té zmiňované. Jedná se o Annu, nejstarší 
dceru Jošta III. z Rožmberka, kterou si vzal Jáchym 
z Hradce 9. března 1546 a byla to nevěsta bohatá 
a významná. Mezi manžely byl údajně i silný cito-
vý vztah. JÁCHYM z Hradce tragicky zemřel v roce 
1565 a Anna jej přežila o 15 let. Anna byla vlivnou a 
silnou šlechtičnou ve své době a starala se o svého 
syna Adama II. z Hradce a o jeho zájmy.]

Dům také zvenku dlouho vypadal jinak. 
Na sklonku 20. let minulého století nechal 
dědeček obnovit sgrafita. Ta byla 300 let 

pod omítkou. Jsou to sice výjevy z bible, ze 
Starého zákona, ale v luteránském pojetí, a 
když byla po Bílé hoře provedena násilná 
rekatolizace, tak některé výklady nebyly 
v souladu s tehdejší doktrínou, takže se to 
schovalo. Podloubí také nebylo vidět. To 
bylo obnoveno zásluhou dr. Muka začát-
kem 60. let minulého století. V 17. století 
totiž povolil Vilém Slavata rozšíření ob-
chodu o to podloubí, bylo potřeba rozšířit 
obchodní prostory a také to tehdy souvise-
lo s tehdejšími extrémními mrazy, byla to 
vlastně tepelná izolace. 

Vy jste se stal za tu dobu už tak trochu his-
torikem? 

Já se pokouším poté, co jsme v rozme-
zí sedmi let vydali pět knížek pamětí dě-
dečka, který byl posledním majitelem, dát 
dohromady takovou brožurku o historii 
tohoto domu, protože je to jeden z nejstar-
ších domů ve městě, ne-li možná vůbec 
nejstarší. To už samo je otázka a čím více 
se do toho zahloubávám, tím více se to 
zamotává a tak to vlastně oddaluji, abych 
nekázal nepravdy. V domě byl i jeden z 
nejstarších obchodů na českém jihu. Je to 
tady i na cedulce v podloubí napsáno. Ne-
smíme zapomenout, že Jindřichův Hradec 
měl ve své době velice význačné postavení 
na cestě mezi Prahou a Vídní, protože byl 
zhruba na polovině cesty, kde se přepřaha-
lo, kde se občerstvovali lidé i koně, a kde 
se hojně obchodovalo. V 16. století patřil 
Jindřichův Hradec mezi největší a nejbo-
hatší česká města. Dnes to zní dost neuvě-
řitelně, protože naši pradědové v 19. století 
odklonili jak železnici, tak vlastně silnici a 
Jindřichův Hradec se dostal po této stránce 
v podstatě na okraj. Ale asi to má něco do 
sebe z hlediska rekreantů a přírody.

Vy tady bydlíte?
Ano. Já jsem se narodil v Praze. Můj táta 

se narodil v tomhle domě, vyštudoval v 
Praze práva a už tam zůstal. A také to bylo 

Letos v létě byla rekonstruována zastáv-
ka Benešov nad Lipou na obrataňské trati. 
Byla zbourána stará nevzhledná a rozpadá-
vající se čekárna, upraveno nástupiště, zří-
zeno elektrické osvětlení a postavena nová 
dřevěná čekárna pro cestující. Investice do 
zastávky byla provedena především proto, 
aby cestující mohli využít kulturního pro-
středí nejen ve vlacích, ale i při čekání na 
svůj spoj.

Bohužel kdosi usoudil, že je takového 
luxusu pro dráhu a její cestující škoda, a po 
několika týdnech ukradl plechový okapový 
svod. Nezbývá než dotyčnému popřát, aby 
mu na prasečím chlívku dlouho sloužil.

Třaskavka

Jsem spíše takový Kulturträger

Pan Langer před svojí Galerií Inspirace v Langrově 
domě na hradeckém náměstí Míru.

Historické domy na jindřichohradeckém náměstí Míru jsou krásné všechny, ale přeci jen 
- Langrův dům čp. 138 v horní části mezi nimi svojí renesanční sgrafitovou výzdobou fa-
sády rozhodně nepřehlédnete. Dům s galerií Inspirace patří Jiřímu a Sabině Langerovým, 
významným osobnostem jindřichohradeckého kulturního života, a to bylo pro nás dobrým 
důvodem položit panu Langerovi pár otázek.

Manželé Langerovi v galerii Inspirace .

Perla uprostřed zeleně - kamenický zámek.
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dobou, kdy se ukazovalo, že ten vývoj spo-
lečenský a politický půjde jinudy. Myslím, 
že otec po obchodování nikdy netoužil a 
bylo určeno, že obchod převezme další člo-
věk z rodiny a to měla být teta, která tady 
i dožila. Byl to obchod koloniálním a osad-
nickým zboží, to znamená – a to nepama-
tuji, to vím z reklam a z pamětí dědy – ob-
chod, kde si lidé mohli koupit běžné zboží 
– potraviny, ale také železářské zboží, aby 
sedlák, ať už přijel z české nebo německé 
obce z okolí, nakoupil na jednom místě 
všechno to, co nedovedl sám vyproduko-
vat a on toho přitom dovedl vyprodukovat 
poměrně dost. Musel dostat nějaké střelivo, 
petrolej na svícení, čokoládu pro děti, bič a 
homoli cukru, když to takhle zbagaletizuji, 
ale také třeba roury ke kamnům. Ten ob-
chod fungoval do roku 1949, kdy to majite-
li sebrali a rozštípali staré regály a odvezli 
to. Dědovi bylo v té době už přes 70 let.

A co bylo s domem pak?
Za komunistů tady byla Mototechna. Po 

celém domě byl cítit benzín. Později tu byl 
čistý provoz, prodejna hudebních nástro-
jů. My jsme měli nárok na restituci domu, 
jelikož dům se dostal do majetku státu na 
základě tzv. nuceného darování. To v praxi 
probíhalo tak, že se na účet skládaly nájmy, 

ale majitel nesměl ty prostředky použít ani 
na opravy. Čas od času byli majitelé dotá-
záni, jestli už dům vydají a když už se na to 
nemohli dívat, jak dům chátrá, tak změkli 
a dům vydali. Naštěstí se na nucený nájem  
vztahovala restituce a my jsme s bratran-
cem a sestřenicí ani na okamžik neváhali. 
Dědeček by se obracel v hrobě, kdyby se 
tady děly věci, které by se mu nelíbily. 

A jak jste pak vymysleli, co zde budete dě-
lat?

Přemýšleli jsme, co tomu domu bude 
slušet, aby nebyl uzavřený pro nějaké 
kanceláře nebo banky. My jsme se oba s 
manželkou pohybovali v oblasti kumštu, 
žena je divadelní dramaturg, já jsem spíše 
takový kulturträger, vždycky jsem se po-
hyboval kolem kumštu, dělal jsem hlavně 
divadlo. Galerii Inspirace jsme otevřeli 
symbolicky 28. 10. 2001. Pořádáme tady 
výstavy, ve dvorním atriu s renesančními 
arkádami z poloviny 16. století koncerty, 

vernisáže, malá divadelní představení. 
Chtěli jsme, aby se lidi mohli podívat na 
ten dvorek, někdy i za cenu, že je to až 
obtížné pro nájemníky. Je tady zachován 
prodej hudebních nástrojů, byla zde první 
internetová kavárna tady v Hradci, vedle je 
vinotéka, výstavní síň. Držíme trend, aby 
dům byl lidem otevřený, s otevřenou ná-
ručí, aby se tady děly zajímavé věci drob-
nějšího charakteru. Několik let u nás běžel 
cyklus písničkářů Hudební sklepy, pořáda-
ný s Václavem Koubkem, dnes už to dělá-
me jen nárazově. 

Za těch devět let, kdy jsme se ženou sta-
bilně v Hradci, jsme přibrali hodně aktivit, 
které nás těší, ale neživí, někdy samozřej-
mě i vyčerpávají – režírování ochotnického 
divadla, činnost v občanském sdružení Jin-
dřichohradecká kulturní společnost, kde 
máme na starost Zámecký mlýn, kde před 
několika lety byla rovněž výstava úzkoko-
lejky společně s výstavou o Járovi Cimr-
manovi. Děláme externě pro budějovický 
rozhlas, pro Vltavu, já předsedám spolku 
Přátelé starého Jindřichova Hradce. Asi 
by nás neuspokojilo dělat „jen“ prodavače 
„od do“. Nemůžeme si dovolit zaměstnat 
někoho stabilně, bereme brigádníky. Hlav-
ně v sezóně a o vánocích. Zpočátku jsme 
mysleli, že to bude takový „čistý“ provoz 
obrazy, grafika, sklo. Pak jsme pochopili, že 
obrazy jsou sice hlavní, ale nemůže na nich 
ten prodej stát. Doba se hodně zkompliko-
vala. Dnes nabízíme i různé doplňky pro 
lidi, které si mohou pořídit jako nějakou 
vzpomínku na město a snažíme se udržet 
blíže nedefinovatelnou hranici vkusu, pod 
kterou nechceme podlézt.

A jak si vybíráte výtvarníky?
Jsme v kontaktu přímo s nimi i s výrob-

ci užitých věcí. Můžeme si proto v mnoha 
případech žádat, co bychom my nebo naši 
zákazníci chtěli. Ti lidé jsou většinou rádi, 
že mají kde prodávat nebo vystavovat, 
takže s tím nemáme problém; je to jenom 
víc práce. Prodáváme výhradně originály. 
Kromě obrazů je to sklo, oděvy, loutky, ke-
ramika, autorské šperky i dárkové předmě-
ty. Naším trendem je, že vedle celorepubli-
kově známých profesionálních výtvarníků 
(například akademické malířky Helena 
Hrušková, Libuše Pilařová-Kverková, Rů-
žena Říčanová, Helena Slavíková, Bohun-
ka Waageová), zejména grafiků (a na tom 
si dost zakládáme, že tu máme špičku čes-
ké grafiky - v poslední době u nás vysta-
voval například Jaroslav Šerých, Jindřich 
Pileček nebo Adolf Born, předtím Vladimír 
Komárek), dáváme šanci prezentovat se i 
zajímavým regionálním autorům. Nemají 
vlastně šanci jinde se představit a každý tu 
konfrontaci potřebuje. 

Mluvil jste hodně o vydávání knížek? Co to 
přesně pro Vás znamená?

Spolupracujeme s profesorem Janem 
Solperou, což je vynikající grafik, emeritní 
profesor na UMPRUM, který si založil za 
účelem vydávání těchto našich knížek na-

kladatelství a protože je zejména vynikající 
knižní grafik, tak já vyberu nějaké materi-
ály, dobové dokumenty, a on tomu dá vi-
zuální podobu. Je to machr, který vynalezl 
několik druhů písma.

Váš záběr je skutečně široký!
Druhá oblast je Zámecký mlýn, o který 

se staráme sedmou sezónu. Konají se tam 
výstavy, je tam funkční Křižíkova elektrár-
na. Bývalý mlýn je v majetku Národního 
památkového ústavu a my jej provozujeme 
jako občanské sdružení Jindřichohradecká 
kulturní společnost na základě smlouvy s 
důrazem na místní tradiční řemeslo, kte-
rým jsou ručně tkané tapiserie. Pořádáme 
tu i mnoho dalších výstav, protože je to ob-
rovský objekt.

Další věcí, kterou děláme, je divadlo. 
Režírujeme společně s manželkou zdejší 
ochotnický soubor Jablonský. My jsme dě-
lali divadlo celý život a když jsme přišli do 
Hradce natrvalo, tak se to nějak na nás do-
neslo a byli jsme osloveni. Ptáte se, jaký je 
kulturní život v Hradci? Jsou to spíše par-
ty, společnosti, musíte ty lidi nadchnout v 
tom nejlepším slova smyslu. My třeba po-
řádáme v létě - letos jsme to dělali potřetí 
- takovou zkrácenou formu opery. Ne jako 
ta velká profesionální na zámku, kde letos 
hráli Lazebníka Sevillského, ale my použi-
jeme části opery již nahrané a uděláme z 
toho takovou letní feérii; snažíme se, aby to 
bylo v prostředí, které patřičně navodí děj. 
Carmen v Dolním Skrýchově v bývalém 
mlýně. Usilujeme o to dělat jednorázová 
představení i na místech, které ani hrade-
čáci moc neznají. Informace o představe-
ních jsou na plakátech; místní lidé, ale i 
chalupáři jsou diváci a někteří z nich i herci 
a ti už naše postupy znají a  berou si na to 
dovolenou. V nedalekém Vydří pořádáme 
Jazzovou noc, což znamená, že jednou za 
rok zazní jazz ve venkovské hospodě, kde 
hrají staří profesionální jazzmani, napří-
klad z orchestru Gustava Broma. Ono těch 
možností je paradoxně více než v Praze.

Vy vlastně vůbec nemáte možnost jít na od-
počinek?

Atrium Langrova domu s renesančními arkádami 
nabízí příjemné posezení.

Nádvoří Langrova domu občas slouží jako divadelní 
jeviště.
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JHMD na normálním
rozchodu aneb Švestková
a Doupovská dráha

Málokdo ví, že JHMD není jenom úzkokolejka. Společnost je 
držitelem licence pro provozování drážní dopravy po celé síti 
českých železnic ve správě SŽDC a také na některých závodních 
vlečkách. Kromě občasných přeprav železniční techniky po vlast-
ní ose a zpravidla pomocí zapůjčených lokomotiv ale JHMD letos 
provozovala již druhým rokem letní víkendové spoje na dvou se-
veročeských tratích, po nichž jiné osobní vlaky už pár let nejezdí. 
Je to takzvaná Švestková dráha, tedy trať Lovosice – Most, a dále 
Doupovská dráha Kadaň – Kaštice s odbočkou do Kadaňského 
Rohozce.

Na první z nich jezdily o letních víkendech vlaky JHMD, spoju-
jící Litoměřice horní nádraží s Mostem, na druhé trati vlaky obslu-
hovaly oblast mezi Podbořany a Kadaní. V provozu byl nasazen 
vlastní motorový vůz JHMD řady M 262.0206 a zapůjčený moto-
rák soukromého vlastníka z Brna M 240.0113. Občas zaskakovaly 
i motorové vozy ČD. Doprava byla zajišťována na základě objed-
návky obcí na tratích s přispěním Ústeckého kraje.

Zajímáte se o naše úzkokolejky, jejich historii, současnost, pro-
voz, vozidla? Pokud ano, máte výhodu, neboť máte šanci uspět v 
naší soutěži o měsíční volnou jízdenku na všechny vlaky JHMD. 

JHMD si v roce 1998 zakoupily v Rumunsku parní lokomoti-
vu, která je od roku 2000 provozována v čele historických parních 
vlaků.
Soutěžní otázka prvního kola zní:

Ve kterém roce byla lokomotiva vyrobena a jak se jmenuje 
rumunské město, v němž je strojírenský závod, který mašinu 
vyrobil?

Své odpovědi posílejte písemně poštou na adresu společnosti, 
nebo odevzdávejte v pokladnách našich železničních stanic. Neza-
pomeňte obálku označit nápisem SOUTĚŽ a na lístek s odpovědí 
připsat Vaši adresu! Ze správných odpovědí bude vylosován vý-
herce volné jízdenky.

Uzávěrka soutěže je 31. října 2010.

NAŠE LOKÁLKA, občasník Jindřichohradeckých místních drah, a. s. Nepravidelně vycházející informační zpravodaj pro cestující, klienty, obchodní partnery a všechny přátele 
úzkokolejek. Michaela Janečková – příprava podkladů, redakce: JHMD. Fotografie: Jan Šatava, Jan Hruška, Ivan Škarda, archiv Město Kamenice n. L., archiv Langrův dům. 
Připomínky, inzerce, korespondence: Jindřichohradecké místní dráhy a. s., Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec, e-mail office@jhmd.cz; tel. 384 361 165. www.jhmd.cz 
Neprošlo jazykovou úpravou.

Jednou k tomu dojde, ale bude to dou-
fám z vlastního rozhodnutí. Nenudíme se. 
Když jsme šli do Hradce, tak jsme se ptali, 
co my budeme dělat, budeme pomáhat pří-
buzným starat se o ten dům, musíme udě-
lat nějakou tu galerii. A já jsem v legraci ří-
kal, budu třeba nosit kufry z nádraží, budu 
si udržovat kondici a v pokročilejším věku 
budu počítat veverky v parku a nějak k 
tomu nedochází. Myslím, že právě ta dlou-
holetá situace, kdy jsme mohli do Hradce 
jezdit jenom na návštěvu, nám nastřádala 
energii a velkou chuť dělat tady něco, co by 
mělo smysl. 

Takže nelitujete, že žijete tady a ne v Praze?
Ne ne. Kamarádi mají chalupy na jihu, 

nebo sem přijíždějí, takže se nakonec s 
nimi setkáváme víc tady než v Praze. Sa-
mozřejmě že by si člověk rád udělal pár 
dní volna v Praze a nejenom navštívil přá-
tele, ale také šel za jinou kulturou než tady, 

ale nelitujeme. Tady relaxujete hned. Ráno 
jsem nasedl na kolo, jel jsem se podívat do 
lesa a v devět jsem byl zpátky a už mám 
pocit, že tady mohu sedět celý den, že jsem 
zas o tolik nepřišel.

A už jste jel úzkorozchodkou?
Mockrát. Já pamatuji - jsem 47. ročník - 

že to jednu dobu byla pionýrská trať, kdy 
průvodčí dělali pionýři v červených šátcích 
a my jsem vláčkem jako děti jezdili hroz-
ně rádi. Jednou jsme třeba vyvezli starou 
pratetu do Senotína, když už nemohla na 
nohy do míst, kde je nejvyšší stoupání, na 
vyhlídku. Sbírali jsme houby, když vláček 
supěl do kopce, seděli jsme na plošině ote-
vřeného vagónku, člověk mohl vyskočit, 
sebrat hříbek a nastoupit na zadní plošině 
toho samého vagónku. [pan ředitel nám 
v hovoru ihned neopomine zdůraznit, že 
jednak to není v souladu s předpisy, a také, 
že se jezdilo pomaleji, dneska už to nejde]

V 60. letech jsme jeli s kamarádem na 
Osiku a stanovali jsme a už nebylo vůbec 
místo, tak jsme měli stan tak, že jsme měli 
ten zásadní napínací kolík v kolejišti a vě-
děli jsme, že vlak jede dvakrát denně tam 
a zpátky a když zahoukal, tak jsme vytáhli 
ten kolík, vláček přejel a zase jsme ten kolík 
upevnili.

A také pamatuji, když vláček nejezdil. 
Chodili jsme na houby a člověk kolikrát 
překročil koleje a za tu dobu už začaly 
mezi pražci růst náletové břízky. Nevím, co 
by to udělalo, kdyby to trvalo několik let. 
Naštěstí se trati včas ujala parta nadšených 
odborníků, která dokázala téměř nemožné: 
vdechnout této technické památce znovu 
život pro radost velkých i malých. Tak moc 
přeji Jindřichohradeckým místním dra-
hám, aby to tak zůstalo i pro další generace 
obdivovatelů této jedinečné rarity.

Michaela Janečková

Motorový vůz JHMD s vozem na jízdní kola zastavil v Libčevsi na Švestkové 
dráze.

SOUTĚŽ O VOLNOU JÍZDENKU


