
Mexiko

     Hekavě, ale neúmorně se drápe náš vláček tím nekonečným a ostrým stoupáním. Poslední zahrady jsme už 
minuly a tu a tam zahlédneme dole pod sebou vrcholky jejich korun. Zde nahoře se jen rozbíhají chudé a přímé 
pastviny, končící pustou drtí kamenů na úpatí holých skal. A pořád jedeme výš. Někdy se trať natočí a najednou 
máme výhled do modravých hlubin caňonu. Tu nahoře bije slunce do kamenných ploch, tam dole je ještě chladný 
stín. Protější sráz je v dolní třetině přeříznut lesklými drátky; hle toť dvojice kolejí, po nichž jsme se sem před půl 
hodinou drali vzhůru. Teď se objevily i vysoké štíhlé oblouky viaduktu, po němž jsme překročili caňon. Žluté skály 
bez prsti spadají téměř kolmo do hlubin, rostou a zvedají se jedna z druhé, mocné, velkolepé, ale bezútěšné svou 
mrtvou pustotou. A vlak se dere pořád výš a výš. Ostatně vlak? Jediný starý osobní vagón se kolísá za lokomotivou 
a jeho okna jsou zašlá, aby pohled dolů tak neděsil. A stoupáme pořád. Jaká to byla říčka, jež se tence zablýskla 
na dně caňonu? Rio Verde? A která bude příští stanice? Tehuacan, z něhož konečně vjedeme na širou planinu 
Puebla? Čekejme, vlak se zatím dere výš štěrbinou ve skalách prosekanou. A teď se trať zase otočila a jaký to 
pohled a výhled! Hluboko, hluboko  pod námi drobounké loďky a temná pevnost na černé skále. A za ním stoupá 
nekonečné město – iluse Mexika mizí, neboť to vše pod námi je Praha, ta černá skále je Vyšehrad, ta změť 
černých baráků a komínů je Zlíchov a my jsme se dostali právě nad to smíchovské nádraží, z něhož náš vláček 
téměř před hodinou vyjel.

   Pravím-li „smíchovské nádraží“, v duchu už vidíte ty nekonečné fádní bloky, odkud se jezdí do Chuchle nebo 
Černošic. Chyba lávky! Smíchov má ještě jedno nádraží, které prostě Praha nevzala na vědomí. Kdysi kdesi jste o 
této trati něco zaslechli a odhodláte-li se po ní jet, jdete se přirozeně zeptat na hlavní nádraží smíchovské. Na 
dlouhé chodbě jen dva vrátní. „Prosím vás, kdy jede vlak do Hostivic?“, zeptáte se. Podívá se na vás udiveně. „Do 
Hostivic? I jede, jede tam ňákej vlak – zrovna někdy dopoledne!“  „ A jede odtud?“ „Néé, to musejí zpátky, do první 
brány“. „A lístky se prodávají tam nebo tady?“ “Tam, všecko tam. To by nám tak eště scházelo!“  Opovržení, které 
zřejmě chová k dráze do Hostivic, není nijak slibné. Když jste konečně obešli tasemnicovou nekonečnost obou 
nádražních budov a prostranství mezi nimi a prošli kus po Nádražní třídě a minuli viadukt a šli „furt zpátky“, 
narazíte nakonec na bránu, která vede k nádražním skladištím. Podél hlavní cesty se kupí několik dřevěných 
domečků uhelných a špeditérských firem. Ale je tu čtvrt hodiny před odjezdem našeho vlaku tak pusto, že vaše 
objevitelská sebedůvěra rychle oprchává. Na nedohledné rampě najdete konečně dva zřízence. „Prosím vás, jede 
odtud hostivický vlak?“ Zůstanou stát v údivu, až se jeden konečně vzchopí k odpovědi. „Ano, račte tady pořád 
rovně, až tam co stojí u kolejí ten kůl.“
Vlak opravdu přijel ke kůlu. Nastupuji do kupé a se mnou dvě dámy. Já předkládám svůj celoroční lístek pro 
všechny trati, jedna z mých společnic hlásí, že chce lístek pro státní úřednici. Druhá dáma chce lístek obyčejný. Po 
delším  prohlížení vybere průvodčí správný blok a procvakne datum. Pak velké shánění drobných. Lístek koupený 
za plnou cenu má pořadové číslo 014.

  Jak vznikla tato podivná trať, která zdánlivě bláhově obíhá daleký západ Velké Prahy? Dostat vagony 
kladenského uhlí z buštěhradské dráhy na trať plzeňskou byl problém zrovna pro formany. Proto vznikla myšlenka 
spojit někde nad Prahou obě trati malou spojkou, a tak povstala dvacetikilometrová železnice Hostivice-Smíchov. 
Dvě třetiny trati vedoucí po zvlněném terénu za Bílou Horou a Košířemi neskýtaly žádných překážek, zato u samé 
Prahy vyběhla trať přímo na Dívčí hrad, vysoko nad nádražím smíchovským. Aby mohla k němu sestoupit, musela 
podniknout velikou stále klesající zatáčku romantickým údolím hlubočepským. Tam tedy zabíhá až téměř 
k proslulému kostelíčku sv. Prokopa, který už sotva odolává soustředěnému útoku vápenek na drahocenné skály, 
na kterýchž kolosech jeho drobná stavbička kdysi tak bezpečně stála. Této kuriózní dráze se nyní po válce dostalo 
ještě jiné zajímavosti. Když se pomalu šinete k Jinonicům a pískovcovým Vidoulím, rozevře se před vámi plastické 
panoráma celého hřbetu petřínsko-bělohorského. Překvapeni zříte na nekonečné pruhy svítivé červeně, které tvoří 
střechy nových vilových kolonií za zahradou Kinského, na Hřebenkách, nad Klamovkou, až pak zcela osaměle pod 
Šafrankou u Motola.

     Široké údolí košířské přechází za Motolem rychle v kopcovitý útvar. Od Bílé Hory se tu celý kraj rozvlnil 
v pahorky a dolinečky. Končina je tu praopuštěná jen osamělí hlídači trati nás tu a tam vítají. Konečně Řepy! 
S vížky zeleného kolosu ženské trestnice bimbá zvoneček své polední volání. Bez několika minut jsme sem tedy 
jeli z konce Smíchova dvě hodiny. A za něco půl hodiny dojdem odtud pěšky k tramvaji. Takové je to znamenité 
spojení, taková je to výtečná železnice. Ferrocarril Mexicano in Praha.
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