
Preventivní vlak pošesté
aneb

plníme svá předsevzetí

Začínali jsme na podzim roku 2007 se třemi vozy a obavami, jak nás naše cílová 
skupina (mládež ve věku 14 - 18 let) přijme. První štace byla Ostrava, a věřte, když 
dorazila parta 30 šestnáctiletých chacharů z učňáku, svíralo se mě při mluvení hrdlo. 
Následovalo Brno a Praha. Měli jsme k dispozici muzejní vůz pana Simbartla, kinovůz
a přednáškový vůz s místy pouze k stání. Ve voze nebyl žádný mikrofon, žádný 
projektor. Občas i někdo omdlel, doufám, že z vydýchaného vzduchu a dlouhého 
stání, nikoli z mého výkladu.

Praha, pátek, poslouchají, neutekli,…



Nejprve všichni shlédli film namixovaný z DVD Drážní inspekce o přejezdech, 
klipů BESIPU, a televizního pořadu Václav Žmolíka o nebezpečí na kolejích, pak se 
opět všichni přesunuli do konferenčního vozu, kde akce pokračovala přednáškami na 
téma pěti „N“:

 Nelez na střechy drážních vozidel – elektrický výboji si tě najde.
 Nevyskakuj a nenaskakuj do a z vlaku, neumíš to, pokazíš to.
 Nechoď po kolejích nebo přes koleje bude to tvá poslední procházka.
 Nebezpečí z vlastní hlouposti číhá na přejezdech.
 Nemyslíš - zaplatíš.

Reakce škol a hlavně dětí byla nečekaně příznivá a tak vznikla myšlenka, objet 
s vlakem celou republiku. Vytáhli jsme „z kopřiv“ nepoužívaný konferenční vůz, 
pořádně ho vyčistili a vyzdobili a měli jsme 40 míst k sezení. Přidali jsme lehátkový 
vůz, abychom byli kdykoli po ruce a ráno stačili včas natáhnout kabely a vyrazili na 
trasu Liberec, Česká Lípa, Děčín, Ústí nad Labem. Pamatujete jaro 2008? Já ano. 
Všude byla zima, sníh, lehátkový vůz netopil a svítil jenom za jízdy – no prostě drážní 
romantika pro silné povahy. Hřály nás pouze děti – jednak tím, jak pozorně 
poslouchaly a reagovaly a také nám zadýchaly vagóny .

Česká Lípa nás přivítala sněhem a mrazem. Za chvíli začíná promítání tentokrát v Děčíně

Přišel podzim téhož roku a náš preventivní vlak zamířil do Olomouce, Přerova, 
Hradec Králové, Pardubic, Chrudimi. Vylepšili jsme se – konferenční vůz byl
ozvučen, což všichni přednášející i posluchači ocenili.

Ptáte se na ohlasy? Snad nejlépe několik citací: „Fakt hustý,“ „byla to síla,“
„nejlepší byla babička,“ (klip, kdy bystrá babička zachrání svého vnuka, hrajícího si 
na kolejích, fotbalovým odkopnutím do bezpečí), „o některých obrázcích se mně 
bude zdát.“ „Lepší jednou vidět, než desetkrát slyšet,“ „bylo to poučné a potřebné,“
„tohle děti potřebují jako prase drbání,“ „někdy dost drastické, ale oni jsou již tak otrlí, 
že by jinak nereagovali,“ „děkujeme, tohle potřebovali.“ Citace žáků od citací učitelů 
určitě rozeznáte sami. Taktéž mediální ohlasy byly díky perfektní „dělostřelecké 
přípravě“ tiskového mluvčího ČD, a.s., Ondřeje Kubaly velmi dobré. Regionální
noviny měly „Preventivní vlak“ na první straně, místní kabelové televize měly několika 
denní potravu, a dokonce i ČT a TV NOVA zařadili do svého vysílání vlastní na
místě pořízené reportáže. V důsledku této přípravy navštívili „Preventivní vlak“ i volně 
příchozí dospěláci, rodiče s dětmi a dokonce i několik vozíčkářů. Nám, přímým 
účastníkům, se mísilo několik pocitů dohromady. Únava fyzická i psychická, úcta ke 
kantorskému povolání, neboť někdy je třeba děti krotit jako dravou zvěř radost



z toho, že děti skutečně poslouchaly a víra, že naše činění nebylo marné. Pro mě 
osobně byl nejsilnější dojem v Hradci Králové, kdy přišly dvě třídy – „učnáku,“ 
sluchově postižené děti, s tlumočníkem do znakové řeči. „Poslouchaly,“ tedy dívaly 
se snad nejpozorněji ze všech.

Tlumočník do znakové řeči Všechna místa obsazena

Jaro 2009 a náš cirkus navštívil Jižní a Západní Čechy. České Budějovice, 
Písek, Plzeň, Rokycany. A opět jsme inovovali. Vlak čítal 5 vozů a vozila ho opět 
výhradně lokomotiva ČD Carga, jako oficiálního dopravce. Připadal jsem si tak trochu 
jako v maringotce cirkusu Humberto. Konferenční vůz - perfektně zmodernizovaný, 
ozvučený, osvětlený a vytápěný. Jel jsem tuhle akci již počtvrté a neodpustím si 
osobní poznámku. Víte co bylo z těch zlepšení nejlepší? Dva chemické záchody! 
Snad to nemusím rozvádět. Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že jsme přidali jeden 
vůz. Došli jsme totiž k názoru, že dětem vtloukáme do hlavy horem dolem, ušima a 
očima co dělat aby se jim nic nestalo a že by si také mohly na vlastní kůži zkusit co 
dělat, když už se přece jenom někomu něco stane. (Pochopitelně někomu kdo 
neabsolvoval preventivní vlak, že. ). Rozšířili jsme tedy nabídku o akční nácvik
první pomoci. Přímo ve vagóně. K projektu se tedy kromě starých harcovníků přidali
další nadšenci:
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A věřte, přidali se dobře. Figuranti ve věku návštěvníků, krvácející opravu
věrohodně, otevřená zlomenina, zástava srdce, ohořelý svetr, znečištěné oblečení. 
Zasvěcený a odborný výklad vycházející ze zkušeností při opravdových nehodách.
„Musíš mu do té rány šáhnut, nebo vykrvácí! Rychle, rychle, dýchejte, dýchejte mu 
do úst! Masáž srdce musí být razantní. Je lepší zlomit zraněnému žebro, než ho 
nechat umřít! Chudáci figuranti zkusili jako psi a myli se ještě dlouho po odchodu 
posledního návštěvníka. Všichni výše uvedení záchranáři, zdravotníci a intervenční 
týmy pracovali ve svém volnu a zadarmo ale s plným nasazením. Děkujeme jim i 
touto cestou.

Nácvik první pomoci



Nabídku školám a organizaci rozvrhu preventivního vlaku zajišťovaly 
regionální centra osobní dopravy ČD a.s., v Českých Budějovicích a v Plzni. Šedá 
jest teorie, leč zelený strom života, jak praví klasik. Jednotlivé třídy chodily dle 
rozvrhu a dle kapacity vagónů ale mediální kampaň udělala své. Chodily i školy a 
třídy bez objednání, chodili rodiče s malými dětmi, chodili důchodci, chodili
železničáři aktivní a bývalí. No vyžeňte je. To zkrátka nejde. A tak se museli uskrovnit 
a zmáčknout. Z jedné strany nás zájem těšil, z druhé strany musím přiznat, že
vzduch v kině by se dal krájet a v konferenčním voze bylo kromě 40 sedících dalších
15 - 20 stojících. Díky zmodernizovanému vybavení konfekčního vozu jsem mohl 
svoji přednášku doplnit obrazovou a zvukovou prezentací místo doposud ručně 
vyměňovaných obrázků na magnetické tabuli. Když jsem třeba promítal a rozebíral 
úraz elektrickým proudem nezletilého, bohužel opilého mladíka v Rokycanech, před 
jeho spolužáky – byl to dost silný zážitek pro obě strany! Nebo když promítám 
koláčový graf – statistiku, který říká, že za kalendářní rok zemře, nebo utrpí vážné
zranění s trvalými následky 38 mladistvých ve věku 14 – 18 let, jsou to zpočátku 
pouhá neosobní čísla. Prezentace však pokračuje dál, následuje obrázek školy, pak 
třídy, která má 38 žáků, právě tolik, kolik jich sedí ve vagóně. Rozhlédněte se, to jste 
mohli být vy,… Za jeden rok zmizí v naší republice jedna třída. Tohle zabírá. 
Posluchači – diváci se vžijí do situace a já jsem pevně přesvědčen, že si v kritické 
chvíli vzpomenou na těch pět „N.“Tipněte si, kteří z nich byli nejpozornější nebo 
nejvděčnější? S podivem jedna zvláštní škola a pochopitelně ti nejmenší. Při 
promítání snímku, kde na plátno za sebou naskakují jednotlivé zákazové nápisy, 
(chůze po trati zakázána, zákaz vstupu, vyhrazený prostor,….) začaly číst nahlas –
bylo to působivé.

Tohle je jedna třída s 38 žáky,…



Podzim 2009, kraj karlovarský, konkrétně Karlovy Vary, Sokolov, Cheb. Náplň 
vagónů shodná – přednášející a hlavně děti a mládež. Mapka České republiky se 
nám úspěšně zaplňuje. Bílá místa mizí. Fakt, že naším vlakem prošlo již více jak
10 000 dětí nás hřeje u srdce. Někdy opravdu potřebuje vzpruhu a povzbuzení. Život 
v našem vlaku není totiž žádná nuda, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale 
někdy pořádný adrenalin. To třeba, když lokomotiva, která nás měla odvést z K.
Varů, byla ráno ve čtyři hodiny ještě někde v Klášterci nad Ohří a v 7:30 jsme čekali 
první třídu v Sokolově. Doslova a do písmene jsme operativně zrekvírovali první 
mašinu, která se ve Varech objevila. Pak zjistíte, že ač máte 300 metrů kabelu,
přesto je to k jediné funkční zásuvce málo a vy musíte s vlakem posunovat a vozy se 
dostanou mimo nástupiště a čas neúprosně běží. Vůbec v karlovarském kraji jsme 
měli obzvláště smůlu na elektrické přípojky. Když nevyhořela přímo zásuvka, tak 
alespoň vypadly všechny jističe ve stanici. Nemít v konferenčním voze vlastní
agregát a plnou nádrž nafty, tak nevím, nevím. Pochopitelně se přidala naše věrná 
kamarádka zima a první sníh. Podmínky přímo bojové. V tu chvíli jsem si říkal. Nikdy 
více preventivního vlaku. Ale čas leccos smaže. Přichází jaro 2010 a my se opět 
chystáme na cestu. Musíme přece objet celou republiku. A plány jsou od toho aby, se 
plnili, ne?

Třeba desetkrát denně,… Média v akci

Vy, co jste zatím nebyli v preventivním vlaku, a zatím vás pár zbývá , máte
ještě možnost. Můžeme se potkat na Moravě. A cestou pamatujte na pět „N!“

 Nelez na střechy drážních vozidel – elektrický výboji si tě najde.
 Nevyskakuj a nenaskakuj do a z vlaku, neumíš to, pokazíš to.
 Nechoď po kolejích nebo přes koleje, bude to tvá poslední procházka.
 Nebezpečí z vlastní hlouposti, číhá na přejezdech!
 Nemyslíš - zaplatíš.

Že se opakuji? Ano. Vědomě. Opakování je totiž matka moudrosti. A maminka 
má vždy pravdu!



Abychom již nemuseli fotit obrázky v horních dvou řadách, vymysleli jsme
preventivní vlak

Robert Drozda
Vedoucí skupiny

bezpečnosti provozování drážní dopravy
ČD Cargo, a.s.


