
Vláčkoviště jednou zpestří inteligentní auta
Kolejiště ve žďárském Domě kultury se mezi vánočními svátky a Silvestrem znovu představí veřejnosti. Lidé spatří mnoho nových detailů

ONDŘEJ ŠVÁRA

Žďár nad Sázavou – O vá-
nočním týdnu mezi Štěpá-
nem a Silvestrem bude ruš-
no na modelářských želez-
nicích.

Unikátní vláčkoviště v su-
terénu žďárského Domu kul-
tury totiž uspořádá třídenní
maraton jízd pro veřejnost.
Všichni, kteří fandí malým
vlakům, si zaškrtnou sedm-
advacátý, osmadvacátý a de-
větadvacátý prosinec.

Vždy od desíti do sedm-
nácti hodin si budou moci pro-
hlédnout kolejiště na ploše o
pětapadesáti metrech čtve-
rečních a na něm šest set me-
trů kolejí, nejméně sedmde-
sát vlakových souprav a 180
výhybek. Kdo žďárské vláč-
koviště zná, jistě si akci ne-
nechá ujít.

Chvilka pro fotku
Autoři kolejiště se lidem ve
vánočním čase pochlubí vše-
mi novinkami, které do své-
ho díla letos zakomponovali.
„Nakoupili jsme několik no-
vých vlakových souprav a do-
plnili i silniční vozový park, a
pak jsme se také soustředili na
malé detaily,“ říká průvodce
Štefan Nagy.

O víkendu si je týdeník
prohlédl. Detaily jsou fasci-
nující. Modeláři si vyhrají tře-
ba s automatizací a drobnou
elektronikou, takže na jedné z
vyhlídek u Dolních Louček je
vidět titěrný človíček fotící
projíždějící vlak a jeho kolega-
kameraman, který všechno
natáčí. Obě postavičky na
svou činnost samozřejmě
upozorňují svítícími dioda-
mi.

„Dále jsme vyrobili osvět-

lený tábor, zahradní grilo-
vání a spoustu dalších drob-
ných výjevů ze života,“ líčí
Nagy. Vláčkoviště, ve kte-
rém se odráží miniaturizo-
vaná krajina Vysočiny, pro-
to doslova kypí životem. „V
týdnu ještě chceme zpro-

voznit jeřáb Žďasu, aby byl na
Vánoce aktivní,“ slibuje
Nagy.

Vláčkoviště je díky úpra-
vám už skutečně rozsáhlé a
propracované. V současnosti
na něm pracuje asi šest do-
spělých a stejný počet mla-

díků. Nagy s úsměvem do-
dává, že kolejiště je sice sko-
ro hotové, ale pouze teore-
ticky. K dalším úpravám a
šperkování je totiž vždycky
prostor.

„Chceme například, aby
silniční vozový park byl in-

teligentní. To znamená, že ho
vybavujeme součástkami, jež
autům spouštějí blinkry do za-
táček a hlídají vozům na-
vzájem bezpečný odstup,“ ří-
ká Nagy. Týdeníku ukázal
prototyp. A víte co? Do za-
táčky opravdu „zablikal“...

DOKONALOST. Autoři žďárského kolejiště se lidemve vánočním čase pochlubí všemi novinkami, které do svého díla letos zakomponovali. Při-
bylo několik vlakových souprav imalé detaily v krajině. Foto: Týdeník/Ondřej Švára

Víte, že...?
V místnosti o rozměrech 14
krát 9 metrů je na ploše 55
čtverečních metrů na 600 met-
rů kolejí a 180 výhybek.

Do komplexu kolejí a železnič-
ních stanic jsou zakomponovány
vybrané vysočinské památky a
krajina. Dominantou je žďárská
železniční stanice s rozsáhlým
kolejištěm a vlečkou vedoucí do
firmy Žďas.

V pečlivě vymodelované krajině
lidé najdou také Santiniho kos-
tel na Zelené Hoře, Nedvědici s
hradem Pernštejn, stanici v Ha-
mrech nad Sázavou, Ski hotel v
Novém Městě na Moravě či vi-
adukt v Dolních Loučkách.

Z osmi nádraží jsou tři viditelná,
zbylých pět je skrytých. Provoz
řídí počítač, který podle pro-
gramu vypouští do kolejiště na
sedm desítek vlakových
souprav.

Unikátní kolejiště, které patří
mezi největší v zemi, se těší ob-
rovskému zájmu návštěvníků,
přestože ještě není úplně do-
končeno. Hlavně během prázd-
nin bývá místnost zcela zaplně-
ná. Každý z příchozích dostane
klasickou kartonovou jízdenku, a
pak už jen v němém úžasu na-
chází známá místa ve zmenšené
podobě a obdivuje se nejen
technické dokonalosti modelu,
ale hlavně drobnostem, které
celkový dojem dotvářejí.

Stavba stála téměř dva miliony
korun. Do začátku modeláři
vložili vlastní peníze. Součástí
kolejiště je také modelářská
prodejna, jedna z mála podob-
ných na Vysočině.

ŽELEZNIČNÍKRÁLOVSTVÍ. V rozestavěné fázi užminiaturní vláčkoviště ve vysočinské krajině vidělo na čtyřicet tisíc lidí. Pro veřejnost se jeden z největších projektů svého druhu otevřel už v květnu roku 2011.
„Zpřístupnili jsme ho brzy úmyslně, aby lidé viděli, co vznik takové stavby obnáší,“ říká hlavní autor kolejiště RadislavWimmer. Oficiální otevřenímodeláři plánují na květen 2014. Foto: Týdeník/Ondřej Švára
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