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České dráhy přestanou už úplně
jezdit mezi Žatcem

dráhy
Žatcem

dráhy přestanou
Žatcem
přestanou

a Plzní

Okres Louny – K několika změnám na železnici
dojde o víkendu v souvislosti s novým jízdním
řádem. Rychlíky mezi Mostem, Žatcem

novým
Žatcem
novým

a Plzní už
bude plně zajišťovat soukromý přepravce GW Train
Regio, který zajistí i dva páry rychlíků objednáva-
ných kraji a dosud provozovaných Českými

rychlíků
Českými

rychlíků objednáva-
Českými
objednáva-

draha-
mi. Na ostatních tratích v okrese Louny k žádným
změnám nedojde, pouze jeden pár víkendových
spěšných vlaků mezi Prahou a Mostem přes Louny
a Kralupy už nebude jezdit. (vot, pk)

Žatecká teplárenská dokončila
výměnu rozvodů u Telátka

Žatec – V rámci modernizace rozvodů tepla do-
končila Žatecká teplárenská rekonstrukci v ulici
Svatováclavská v lokalitě Telátko. Již zastaralé roz-
vody se vyměnily za nové, kvalitnější z předizolo-
vaného potrubí. V jednotlivých objektech jsou nové
předávací stanice s pokročilou regulací. Cílem této
modernizace bylo zvýšení spolehlivosti dodávek
a zároveň snížení ceny tepla pro odběratele. Oby-
vatelé této lokality budou platit za teplo o deset
procent méně než doposud. Teplárenská na inves-
tici získala z ministerstva průmyslu a obchodu do-
taci ve výši 30 procent. V minulosti se měnilo po-
trubí ve dvou lokalitách v Žatci, další jsou v plánu
v nadcházejících letech. (tk, pk)
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Pozor v podbořanské Příčné ulici,
kácí se tam několik stromů

Podbořany – Do konce týdne bude v Podbořanech
probíhat kácení několika stromů v Příčné ulici,
u hasičské nádrže. Schválila to podbořanská rada
města, žádá veřejnost o zvýšenou pozornost, aby
nedošlo k nepříjemnostem. V době kácení bude
také omezen provoz v ulicích Příčná a Boženy
Němcové. „Žádáme

provoz
„Žádáme
provoz

občany města, aby neparkovali
svá vozidla na uzavřených parkovištích v této
lokalitě,“ informovalo na svých internetových
stránkách město. (hd)
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Sloužila poutníkům na cestě
do Říma.

poutníkům
Říma.

poutníkům
Mapu vystaví na den

Možnost vidět originál
nejstarší tištěné mapy
Čech bude v květnu
v Litoměřicích.

JAROSLAV BALVÍN

Litoměřice –Možná si ji vy-
bavíte z nějaké historické
komedie. Její černobílá re-
produkce zdobila v 70. a 80.
letechminulého století řadu
domácností. Příští rok uplyne
od vydání nejstarší tištěné
mapy Čech
vydání
Čech

vydání nejstarší
Čech

nejstarší
500 let. Rok vy-

dání Klaudyánovymapy
1518 se považuje za počátek
české kartografie. Jediný dnes
dochovaný exemplář vlastní
Biskupství litoměřické.
„Klaudyánovamapa je ar-

chivní kulturní památkou,
a tak se jí dostává nejlepší
péče,“ ujišťuje Daniela Bro-
kešová, ředitelka archivního
odboru Státního oblastního
archivu v Litoměřicích, kde
jemapa uložena. „Před třemi
týdny jsme ji v depozitáři
v Kamýcké ulici umístili do
nové trezorovémístnosti.
Teď je s těmi nejvzácnějšími
archiváliemi. Vmaximálně
zabezpečeném prostoru re-
gulujeme teplotu i vlhkost,“
dodává Brokešová.
Klaudyánovamapa se do-

stala do litoměřického ar-
chivu v roce 1956 v žalost-
ném stavu. Díky odbornému
zásahu restaurátorů se ji po-
dařilo zachránit. Mapa je
dnes v dobré fyzické kondici
částečně i proto, že se vysta-
vuje velmi zřídka. Naposledy
ji biskupství v roce 2015 za-
půjčilo Národní galerii
v Praze na výstavu ve Vald-
štejnské jízdárně. U příleži-

tosti nadcházejícího pětisté-
ho výročí mapu vystaví pou-
ze na jeden den, a to v rámci
vědecké konference s ná-
zvemMikuláš Klaudyán
1518/2018, 500 let od vydání
první tištěnémapy Čech.
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Akci pod záštitou před-
sedkyně Akademie věd Evy

Zažímalové, biskupa Jana
Baxanta, hejtmana Oldřicha
Bubeníčka i litoměřického
starosty Ladislava Chlupáče
16. května v prostorách lito-
měřického Hradu organizuje
Výzkumné centrum histo-
rické geografie Historického
ústavu Akademie věd spolu
s filozofickou fakultou ús-
tecké univerzity a pražským
Zeměměřickým úřadem.

SVĚDECTVÍ DOBY
Autoremmapy jemistr Mi-
kuláš Klaudyán, mladobo-
leslavský lékař a knihtiskař.
Podle svého návrhu nechal
v Norimberku zhotovit dře-
věné tiskařské desky, tisk se
následně ručně koloroval.
Vlastní mapa je umístěna
v dolní třetině listu
a je orientovaná k jihu.
Účel
je
Účel
je
jejího vydání není

známý. „Jedna z do-
mněnek je, že vznikla ja-
ko pomůcka pro orientaci
poutníků do Říma.

pro
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pro

Tím

pádem ji autor situoval
vzhledem ke svatémuměs-
tu,“ vysvětluje Brokešová.
Mapa zobrazuje nejvý-

znamnější české řeky, zem-
ské obchodní stezky, ale
i politickou a náboženskou
situaci. Schematicky znázor-
ňuje lesy a pohoří, říční síť

a hlavní zemské stezky
s vyznačením vzdálenosti
v mílích. Sídla rozlišují podle
vlastníků a náboženského
vyznání mapové značky.
Pozoruhodná je i obrazová

výzdoba umístěná v horních
dvou třetinách listu. Zcela
nahoře je zobrazený český
a uherský král Ludvík Ja-
gellonský a znaková galerie
zemí, v nichž dle titulatury
vládl. Níže jsou alegoricky
zpracované obrázky, znaky
nejvyšších zemských hod-
nostářů aměstské znaky
Prahy, Kutné Hory
a Žatce.
Prahy,
Žatce.
Prahy,

Brokešová
upozorňuje
na často repro-
dukovanou
obrazovou část,
kterámá zřejmě
znázorňovat
společenskou

situaci v roce 1518. „Inter-
pretace se různí. Podle jed-
noho výkladu je vůz nalože-
ný cestujícími český lid, kte-
rý na protichůdné strany
táhnou znepřátelená spře-
žení kališníků a katolíků,“
míní Brokešová.
Namapě nalezneme

i osobní znaky autoramapy
a norimberského tiskaře.
„Mapa byla pravděpodobně
vytištěna vmenším nákladu,
ale povědomí o ní se rozšířilo
díky později často zhotovo-
vaným kopiím,“ popisuje
Brokešová.

OMAPU JE ZÁJEM
Podle archivních pramenů
získal Klaudyánovumapu
ve druhé polovině 18. století
litoměřický biskup Emanuel
Arnošt z Valdštejna díky
svému příteli, zakladateli
moderního kritického čes-
kého dějepisectví Gelasiu
Dobnerovi. „Valdštejnměl po
celé známé Evropě síť agen-
tů, od nichž si nechal nabízet
významné tisky a rukopisy,“
přibližuje Brokešová s tím, že
si dokonce nechával opisovat
i nejvýznamnější archiválie,
které nemohl získat v origi-
nále. V biskupské sbírce je
tak řada opisů, jejichž origi-
nály se do dnešních let ne-
dochovaly.

Vzhledem k nad-
cházejícímu výročí
se badatelé o Klau-
dyánovumapu víc
zajímají. Originál
jim ale archiv
zpřístupňuje výji-
mečně a jen po do-
hodě s vlastní-

kem.

Foto: Deník/Karel Pech

Klaudyánova mapa
Mapa zřejmě sloužila poutníkům na cestě do Říma. Proto
je orientovaná na jih, aby ji poutníci nemuseli na cestě
do svatého města obracet. Na mapě jsou zakreslená mimo
jiné města a důležité obchodní stezky. Do dřeva ji vyřezal
v roce 1517 Ondřej Košický, ale k vytištění došlo o rok
později v norimberské dílně Jeronýma Höltzla. Dosud se
zachoval pouze jediný původní výtisk, který je ve Státním
oblastním archivu v Litoměřicích.

Cestující čeká nový spoj do Drážďan. Jezdit bude od jara do podzimu
JANNI VORLÍČEK

Ústecký kraj – Novinky, ale
i osvědčené vlakové spoje.
To nabízí nový jízdní řád
Českých drah (ČD),

nový
(ČD),

nový jízdní
(ČD),
jízdní
který

začne platit už od neděle
10. prosince tohoto roku.
Dopravce například

přichystal nové spojení do
Saska. „Nový přímý zrych-
lený vlak pojede od jara do
podzimu mezi Ústím

pojede
Ústím

pojede jara
Ústím

jara
nad

Labem, Drážďany a zpět,“
přiblížila mluvčí ČD

Drážďany
ČD

Drážďany
Radka

Pistoriusová.
V provozu bude o víken-

dech a svátcích v době od
30. března do 28. října 2018.
Souprava bude složená
z pěti vozů. Nastoupit a vy-

stoupit bude možné ve sta-
nicích Děčín hlavní nádraží,
Bad Schandau a poté až
v Drážďanech. Cestující,
který si naplánuje celodenní
výlet do saské metropole,
vyjede tři minuty po čtvrt
na deset ráno a vrátí se
sedm minut po půl sedmé
večer.
Nechybí ale ani osvědče-

ný zrychlený osobní vlak
Vánoční kometa z Ústí do
Drážďan. Letos jede opět
během adventu o víken-
dech. Souprava o deseti va-
gonech bude zastavovat
v Děčíně, Bad Schandau
a pak opět až v Drážďanech.
Na své si přijdou i ná-

vštěvníci Českého
přijdou

Českého
přijdou

Švýcarska.
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Turistický vlak z Děčína
do Mikulášovic bude jezdit
od 30. března do 28. října.
Už dříve slibovaný přímý

vlak z Ústí nad Labem
na Moldavu v Krušných ho-
rách však nevyjede. Ústecký

Krušných
Ústecký

Krušných

kraj chtěl, aby vlak jezdil
v příštím roce o víkendech
a svátcích. Ale kvůli ne-
sjízdnému úseku z Dubí od
objednávky zatím ustoupil.
Vlak až do obnovení provo-
zu v tomto úseku nepojede.
„Je tam sesunutý svah, ale

věřím, že nejpozději v polo-
vině roku už budeme jezdit.
Než aby lidé dvakrát pře-
stupovali na autobus, raději
jsme se rozhodli počkat,“
řekl náměstek hejtmana Ja-

roslav Komínek.
České dráhy také slibují

ve vlacích v Ústeckém
dráhy
Ústeckém

dráhy slibují
Ústeckém

slibují
kraji

řadu zlepšení. Starší vagony
prý nahradí moderními,
které jezdily například
ve vlacích EC/IC z Prahy
do Vídně nebo Budapešti.
„Cestující budou mít

k dispozici velkoprostorový
klimatizovaný oddíl, u vy-
braných míst s větším stol-
kem,“ popsala mluvčí Pisto-
riusová.
Vozy mají elektrické zá-

suvky pro napájení přenos-
né elektroniky, jsou vyba-
vené informačním systé-
mem, moderními nástupní-
mi dveřmi nebo uzavřeným
systémem WC.

Změny v jízdním řádu v Ústeckém kraji
R15 Praha – Ústí n. L. – Most – Karlovy Vary – Cheb: Starší
vozy nahradí modernizované z vlaků EC/IC z Prahy do Vídně a
Budapešti. R20 Praha – Děčín: ČD zařadí komfortnější osobní
vozy 2. třídy typu Bmz s klimatizací. Zrušený spoj
EN 476 Metropol nahradí v neděli nový vnitrostátní rychlík.
Na trati 081 Děčín – Rumburk pojedou turistické sezonní
vlaky v jiných časech v době od 30. března do 28. října
o víkendech a svátcích. U spojů Děčín
– Bad Schandau – Sebnitz
zůstává stejný počet vlaků
i rozsah dopravy. Na trati 087
Lovosice – Česká Lípa při-
byl 1 pár vlaků v pracovní
dny v poledních hodinách.
Na trati 110 Kralupy n. Vlt.
– Louny není objednaný
jeden pár víkendových
spěšných vlaků. Jinde zů-
stal rozsah zachovaný.
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