
 

 

 

 

 

 

Plzeň, 22. dubna 2011 

Znovu vyjíždí Preventivní vlak, zastaví v Plzni a 
Praze - Radotín ě 

Nehody na p řejezdech, smrt na st řeše vagonu po zásahu proudem z troleje 

s 25 000 volty, či vlakem sražený člověk, který p řebíhal koleje. P ři těchto 

neštěstích stále umírají zbyte čně lidé a statistiky hovo ří jednozna čně: velmi 

rizikovou skupinou jsou mladí ve v ěku od 13 do 19 let.  

Preventivní vlak 2011 spolupo řádají České dráhy, Drážní inspekce, Policie ČR a záchraná řské složky 
pod záštitou  BESIPu  Ministerstva dopravy, Plze ňského kraje a Magistrátu hlavního m ěsta Prahy. 
Oficiálním dopravcem vlaku je ČD Cargo. Cílem všech partner ů je přisp ět ke zvýšení bezpe čnosti 
železniční dopravy. Letošní cesta zavede Preventivní vlak d o Plzn ě a Prahy - Radotína.  

                                                        

Studenti i veřejnost navštíví ve speciálním vlaku na plzeňském a radotínském  nádraží promítání krátkého 
filmu s ukázkami reálných nešt ěstí na železnici, p ři kterých zbyte čně umírají lidé, projdou praktickým 
nácvikem první pomoci se záchraná ři a budou diskutovat s drážním vyšet řovatelem. „Pokud se nám 
díky Preventivnímu vlaku povede varovat mladé lidi před zbytečným hazardem a zachráníme tak třeba jen 
jeden lidský život, má tato akce smysl,“ říká Robert Drozda, odborný poradce pro prevenci a bezpečnost na 
železnici.  

"Každý rok umírá nebo je zraněno při střetu automobilu s vlakem stále zbytečně mnoho lidí. I přes všechna 
technická opatření, informační kampaně i preventivní akce dopravní policie je toto číslo stále bohužel 
vysoké. Proto je pro nás potěšením opět spolupracovat s Českými drahami formou Preventivního vlaku a 
intenzivně pracovat na snížení nepříznivých statistik, " uvedl Ondřej Valenta z BESIP Ministerstva dopravy. 

„Preventivní vlak je postaven na netradi čním způsobu komunikace s mladými lidmi. Nechceme říkat, 
to ned ělej, to nesmíš, ale p římo ukázat v prost ředí železnice, jak m ůže člov ěk skon čit, když si nedá 
pozor.  Je to velmi účinné,“  doplnil Vladimír Kostelný, ředitel Krajského centra osobní dopravy Českých drah 

v Plzni. 

• Plzeň úterý 26. -  středa 27. dubna 

• Praha – Radotín čtvrtek 28. – pátek 29. dubna 

• Každý den od 8 do 14 hodin mohou přijít do Preventivního vlaku studenti po předchozím objednání 

• Vstup je zdarma,  veškeré náklady na tuto preventivní akci nesou organizátoři projektu 
 



 

 

Ve vlaku návšt ěvníci uvidí, jak dopadne člov ěk po st řetu s vlakem, srovnání brzdné dráhy vlaku a 
auta, následky st řetu auta s vlakem na p řejezdu i následky zásahu proudem z troleje, kde je 25 tisíc 
volt ů. Preventivní vlak tvoří speciální kinovůz, konferenční vagón a vůz pro nácvik první pomoci.  

• Kinov ůz: sestřih krátkých filmů partnerů projektu, reálné záběry následků železničních neštěstí, když 

vlak  přejede člověka, když automobil vjede na přejezdu přímo pod vlak… 

• Diskusní v ůz: diskuse s drážními vyšetřovateli a policisty, kteří znají uvedené situace na vlastní kůži 

• Vůz pro nácvik první pomoci: nácvik základů první pomoci v terénu pod vedením zkušených 

záchranářů. 

Během tří let vlak navštívil 28 měst a prošlo jím přes 12 000 školáků a studentů. 

Madiálními partnery jsou: 

 

  

Akce se uskuteční pod záštitou: 

 

   
 

 

 

Ostatní partneři jsou: 

 

 

 

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluv čí ČD  



 

 

M: 725 032 134, T: 972 522 004 

hotline tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 

Informace o Českých drahách, a. s. 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 
163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost masivně 
investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci stávajících a nákup 
nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České dráhy spustily projekt 
zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity Pendolino i na další dálkové 
vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na 
eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC 
a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


