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CESTOPISY

raňajkovať a vyraziť do mesta. 
Kyjev je mesto parkov. Má rozlohu ako Paríž, ale podstatne 

menej obyvateľov. Je to tým, že 70 percent územia mesta tvorí 
zeleň. Pred stanicou je neuveriteľný ruch. Trolejbusy, autobu-
sy, maršrutky, autá, taxíky. Všetko sa to mieša krížom-krážom. 
Ukrajinci na dopravné predpisy asi veľmi nedbajú, ale patrí im 
obdiv, pretože aj napriek tomu chaosu, čo vládne na niektorých 
uliciach, sme za celý deň nevideli žiadnu nehodu. 

Hneď vedľa stanice sa dá kúpiť prehliadka mesta za  
20 hrivien (1 UAH=5,6 SKK). Neváhame a nastupujeme do 
mikrobusu. Sprievodkyňa síce po slovensky nevie, ale po 
rusky to tiež nie je na zahodenie. Starší si ešte niečo pamä-
tajú zo školy, mladší si domyslia. Počas hodiny a pol nás po-
vozia po najznámejších miestach Kyjeva, pozrieme si ne-
jaké kláštory a k tomu dostaneme celkom dobrý výklad.  
Určite sa to oplatí, najmä ak ste v meste prvýkrát.  
Prehliadka sa končí pred vchodom do Kyjevsko-pečorskej lavry. 
Je to komplex kláštorov, jaskýň a chrámov – najvzácnejšia a naj-
známejšia historická pamiatka v Kyjeve. Vstup so sprievodcom 
stojí 16, bez sprievodcu 10 hrivien. Odporúčam jednoznačne 
vziať si sprievodcu, dozviete sa veľa zaujímavého. Napríklad, pre-
čo a ako vznikli jaskyne, alebo že Uspenský chrám bol asi osem-
krát zbúraný. Okrem takých indivíduí ako boli Tatári, ho naposle-
dy vyhodila do vzduchu Červená armáda v roku 1942. Dva dni 
potom, ako si v ňom urobili vojenskú komandatúru nacisti. Pri 
ústupe ho Rusi podmínovali a potom bum! Prehliadka komplexu 
trvá tiež hodinu a pol a potom máte vstup do všetkých múzeí 
v areáli zdarma. Nezabudnite navštíviť pečory (jaskyne). Sú dve, 
ale určite bude stačiť, ak si pozriete iba jednu z nich, pretože všet-

ko sa za jeden deň aj tak stihnúť nedá. Ani my sme nestihli. Nap-
ríklad ani múzeum Veľkej vlasteneckej vojny. Ale niečo si treba 
nechať aj nabudúce.

Hľadáme metro a presúvame sa do centra mesta na Kresča-
tyk. To je hlavná ulica v Kyjeve, cez víkend uzavretá pre auto-
mobilovú dopravu, čo spôsobuje v okolitých uliciach dopravný 
kolaps. Po nej sa dostávame na Námestie nezávislosti, kde sa 
odohrala známa oranžová revolúcia. Pod celým námestím sa 
nachádza obrovské nákupné centrum. Kvôli tomu sme sem 
ale neprišli. Radšej vyťahujeme zásoby a „dobíjame baterky.“ 
Oddýchnutí pokračujeme ďalej v prehliadke mesta. Pred Mi-
chajlovskym monastyrom sa to len tak hemží nablýskanými 
limuzínami. Je totižto sobota a svadby sú v plnom prúde. To ale 
nie sú tí Ukrajinci, ktorých poznáme zo Slovenska, ktorí nemajú 
doma skoro čo do úst vložiť, a preto chodia k nám za prácou.

V komplexe Sofia Kijevskaja je naproti tomu pokoj a poho-
dová atmosféra. Máme však už po krk všetkých kláštorov a kos-
tolov. Mierime pomaly smerom na stanicu. Zastavujeme sa ešte 
pri Zlatých vrátach, čo je jediný pozostatok bývalého opevne-
nia mesta. Tento zakonzervovaný kus hradieb ale pripomína 
skôr umelo postavený pomník.

Keďže máme ešte čas a žetóny na metro sú lacné, ideme sa 
povoziť pod zem. Kyjevské metro má tri linky a je podľa mňa 
kópiou metra pražského. Možno je to ale naopak. Pražské sta-
nice sa ale mne osobne páčia viac. Mierime zelenou linkou 
metra na druhý koniec mesta za Dneper. Na naše prekvapenie 
zisťujeme, že ani tu metro nevedie popod rieku, ale ponad ňu, 
po moste. Nie je sa ale prečo diviť. Dneper je v Kyjeve viac ako 
pol kilometra široký, dookola je skoro rovina, takže geologické 
podmienky v okolí rieky asi nie sú veľmi naklonené tunelom. 
Vystupujeme na sídlisku na stanici Virlica, kde nie je veľmi čo 
obzerať. Klasická betónová džungľa. Tak vyzerá celá časť Kyjeva 
ležiaca na ľavom brehu Dnepra.

Vraciame sa na stanicu práve včas, aby sme ešte stihli pofotiť 
stanicu a vlaky na nej. Na nástupištia prímestských vlakov sa nedá 
dostať. Sú oddelené od zvyšku stanice turniketmi ako v metre. Vlak 
R 22 Kyjev – Moskva odchádza už o 16.54 h. Opäť sme na jeho 
začiatku, hneď za rušňom. Náš vozeň vyzerá medzi mohutným 
ukrajinským rušňom a vozňami ako trpaslík. Na celej, dvanásť a pol 
hodinovej trase, budeme mať iba tri zastávky. Opúšťame hlavné 
mesto Ukrajiny a mierime na severovýchod do hlavného mesta 
Ruska. Všímam si, že ponad Dneper sa stavia nový železničný most.

Ukrajinská colná a pasová kontrola sa vykonáva v meste Ko-
notop. Avšak až po dvoch hodinách jazdy od nej prekračujeme 
ukrajinsko-ruské hranice. Ruská kontrola nasleduje po ďalších 
takmer dvoch hodinách cesty, keď už takmer všetci spia. Pred-
stavte si, že by sa kontrola pri ceste do Rakúska robila už v Žili-
ne. No ale v týchto končinách je to zanedbateľná vzdialenosť.

Deň tretí – Moskva
Km 2 295 – Moskva: Dnes je to ešte horšie ako včera v Kyjeve. 

Časovým posunom sme stratili ďalšiu hodinu. Príchod na Kyjev-
skú stanicu je o 6.20 h moskovského času. Na rozdiel od Kyjeva 
ale v Moskve nemôžeme ostať vo vozni až kým nás neodstavia. Po 
príchode musíme ihneď vystúpiť a do vozňa sa dostaneme až ve-
čer. To znamená skorý budíček, aby sme mali čas naraňajkovať sa. 
Nevyspatí a rozospatí vyrážame do nedeľných moskovských ulíc.

Prvý dojem je veľmi zaujímavý – všetko naokolo je veľké. Par-
don, nie veľké, ale obrovské. Obrovská budova stanice, obrov-
ská fontána pred stanicou, obrovské všetky budovy dookola. 

Turnikety ako v metre, Kyjev, 10. 6. 2006, © Tomáš Rotbauer

Nedáte si kvas? Kyjev, 10. 6. 2006, © Tomáš Rotbauer
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Sedem dní na východe

Sme v Rusku, najväčšej krajine na svete a stavať malé veci sa tu 
asi neoplatí. Iba rieka Moskva akosi nepasuje do tohto koloritu. 
Je na také obrovské mesto a megalomanské stavby príliš malá. 
Prechádzame ľudoprázdnymi ulicami na Starý Arbat. Aj táto uli-
ca obchodníkov je ešte bez života. Prichádzame ku Kremľu. Aj 
tu je minimum ľudí. Iba v McDonalde pod kremeľským múrom 
je rušno. To, že je tu málo ľudí, oceníme až poobede, pretože 
sme si mohli pofotiť takmer všetko bez rušivých vplyvov iných 
turistov, ktorí by nám v neskorších hodinách liezli do záberov.

Sklamanie nás čaká na Červenom námestí. Celé, spolu s mau-
zóleom Večne živého, je uzavreté, pretože na ďalší deň je štátny 
sviatok a na námestí sa chystá veľká oslava. Aj na opačnú stranu 
k chrámu Vasilija Baženého sa musíme dostať bočnými uličkami. 
Môj dojem z námestia by som ale opísal slovom – malé. Pod-
ľa známych záberov z televízie som si predstavoval, že je aspoň 
dvakrát tak veľké, ako v skutočnosti je. Keďže z námestia dnes nič 
nebude a Kremeľ otvárajú až o 10.00 h, ideme na metro.

Pretože som doteraz nezažil metro v takom veľkom meste, 
ako je Moskva, pripadá mi moskovské metro naozaj úžasné.  
12 liniek, 278 km, 171 staníc, nádherná výzdoba niektorých 
z nich, to všetko sa oplatí vidieť. Lístok stojí iba 15 rubľov  
(1 RUB=1,09 SKK) na jeden vstup do podzemia, môžete si však 
kúpiť výhodnejší lístok na 10 vstupov za 125 rubľov, ako sme to 
urobili my. Nemusíte sa obávať, že by ste ho neprejazdili. Naj-
zaujímavejšia trasa metra je Koľcevaja linia. Ako hovorí názov, 
ide o kruhovú linku okolo centra mesta. Jej jedinečnosť spočí-
va v tom, že spája všetkých deväť hlavných železničných staníc 
v Moskve. Stačí sa tak dostať na túto linku a hľadanú stanicu urči-
te neminiete. Názvy staníc metra sa väčšinou zhodujú s názvami 
železničných staníc nad nimi. Jeden okruh na tejto línke trvá 30 
minút. Môžete sa ale voziť donekonečna, keďže táto linka nemá 
konečnú (ktovie, ako vlastne súprava končí svoj výkon?). Metro 
na troch miestach križuje rieku Moskvu na mostoch, v ostatných 
prípadoch ide popod ňu. Jedinou chybou metra je, že v mies-
tach križovania rôznych liniek sa stanice nevolajú rovnako. Vý-
sledkom potom je, že v jedinom mieste, kde sa križujú až 4 linky, 
sú 4 stanice s rôznymi názvami. A aby to nebolo jednoduché, 
niekedy sa dve rôzne stanice na rôznych trasách volajú rovnako. 

Jednoduchý spôsob, ako zmiasť turistov.
Vystupujeme na stanici, ktorá je blízko pri Lomonosovej 

univerzite. No... blízko na ruské pomery. V skutočnosti nám trvá 
ešte asi dvadsať minút, kým sa pred obrovskú budovu tejto vy-
sokej školy dostaneme. Aj námestie pred školou je obrovské. 
Na jeho konci je terasa s výhľadom na mesto. Výhľad je štan-
dardný, ceny matriošiek prehnané. Ale vždy sa dá dohodnúť. 
Pri návrate na metro dávame prednosť pešobusu pred krátkou 
lanovkou na breh rieky Moskvy, za použitie ktorej chcú 50 rub-
ľov. Stanica metra Vorobjevije gory sa nachádza nad hladinou 
rieky, na moste, ktorého vrchnú časť využívajú gumokolesníci. 
Je to najdlhšia stanica metra v Moskve (282 m).

Za ďalší cieľ sme si vybrali televíznu vežu Ostankino. V jej 
blízkosti sa žiadne metro nenachádza. Vystupujeme preto na 
stanici VDNCH pred rovnomenným areálom. Tí čo nevedia, 
čo táto skratka znamená, nech sa spýtajú svojich rodičov. 
Tam sa dozvedáme, že veža je pre rekonštrukciu zatvorená. 

Stanica Kyjevská, Moskva, 11. 6. 2006, © Tomáš Rotbauer

Technika na ČS2-956, Moskva, 11. 6. 2006, © Tomáš Rotbauer
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ŽELEZNICA VO SVETE

Projekt pancierový vlak 
ŠTEFÁNIK

Jak VLAKY.NET 
u Kečky bojovaly

Schwechat nejsou 
jen letadla

Spomienky na moje 
železničné detstvo

Tatranský expres 
– jeho história
a súčasnosť

Trubkáreň MDC
v akcii

Lesná železnica Ilava – 
Zliechov – Gápel

V zimě na lesní 
železnici Csömödér

Vymírání Krokodýlů 
na Moravě

Prvé elektrické 
lokomotívy 
na Slovensku

Vrútky byly hlavním 
městem páry

Vzpomínky na mé 
první léto s foťákem

Jak jsem potkával 
Pomeranče

Z osláv 60. výročia 
Trate mládeže

Železnica pod hladinou 
Ružínskej priehrady

Podtatranská 
„Parowozjada“ 
a její rozmary

Winton Train
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Mnoho ľudí si pod pojmom VLAKY.NET (pretože za tých 
pár rokov sa už z tejto stránky stal pojem) predstaví predo-
všetkým železničné fórum s veľkým počtom tematických 
okruhov a nespočetným množstvom krátkych, ale aj dlhých 
príspevkov. Avšak pre železničnú nostalgiu na Slovensku je 
tento web omnoho viac. Sú to predovšetkým cenné infor-
mácie v článkoch, zaujímavé fotografie a najmä skutky kon-
krétnych ľudí z veľkej skupiny členov VLAKY.NET.

Nechcem nijako podceniť samotné fórum. Je zdrojom 
množstva informácií, ktoré majú aj pre nostalgiu a múzej-
níctvo veľkú hodnotu. Viem si veľmi dobre predstaviť aký 
web navštívim, keď v budúcnosti prevezmeme do stavu 
Múzejno-dokumentačného centra ŽSR dnes bežne pre-
vádzkované vozidlo a budeme zisťovať jeho prevádzkovú 
minulosť. Veď niektoré rušne a ich pohyby sú pozorované 
dennodenne. Môžem povedať, že sú to ostro sledované vla-
ky. Fórum má ale aj svoje nevýhody a to často sa prejavujúca 
anonymita prostredia, mnohokrát dodávajúca nežiaducu 
odvahu. Podaktorí prispievatelia potom píšu príspevky bez 
rozmyslu, uvádzajú nepravdivé informácie, dokonca aj nas-
chvál zavádzajúce. To samozrejme skoro vždy vyvolá búrlivú 
diskusiu, potláčajúcu hodnotu témy, v horšom prípade spô-
sobí aj nepríjemnosti dotknutým osobám alebo subjektom. 
Bohužiaľ sa to síce výnimočne, ale predsa dotýka aj želez-
ničnej nostalgie a múzejníctva. Pritom v dnešnej dobe ne-
môže byť snáď nič jednoduchšie ako zavolať, alebo napísať 
e-mail a opýtať sa, v akom stave je to a to, alebo prečo je 
to tak a tak. Našťastie drvivá väčšina členov si vie pomerne 
dobre odfiltrovať, čo je správne a čo nie, a to „nedobré“ ne-
chá takpovediac „zapadnúť prachom“. Skúsenosť na druhú 
stranu hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré a v nás potom 
akákoľvek takáto nepríjemnosť podporuje potrebu zlepšo-
vať sa. Tým však nechcem nikoho nabádať na „zlerobenie“.

Ďalšou, pre nostalgiu významnou časťou sú články od 
jednotlivých autorov. Pre nás zamestnancov Múzejno-doku-
mentačného centra ŽSR je nereálne, aby sme prebádali všet-
ky archívy a zbierky a z nich vytiahli všetky múdrosti, ktoré 
ukrývajú. Preto považujem za veľký prínos možnosť uverej-
niť na VLAKY.NET články s informáciami získanými z rôznych 

väčších či menších archívov, či dokonca rodinných zbierok, 
ktoré sa jednotlivcom podarí vypátrať často aj v hodine dva-
nástej, krátko pred vyhodením do zberu alebo kontajnera.

Medzi články si dovolím zaradiť aj upútavky na podujatia 
a jazdy nostalgických vlakov. Nehovorím, že propagácia ta-
kýchto akcií nefungovala aj predtým, ale VLAKY.NET do toho 
vniesli akýsi štandard, na ktorý sa spoliehajú ako usporiada-
telia, tak aj návštevníci. A dovolím si tvrdiť, že dobre nača-
sovaná propagácia zverejnená na tomto webe je základom 
dobého výsledku každého podujatia železničnej nostalgie. 

Z pohľadu železničnej nostalgie a jej fungovania je ne-
opomenuteľnou výhodou VLAKY.NET združovanie ľudí, ktorí 
majú chuť nielen komunikovať o železnici, ale jej aj pomôcť 
a priložiť ruku k dielu. Už len za Železničné múzeum Bratisla-
va východ a Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR môžem 
povedať, že je vždy radosť pozrieť na výsledky po každej bri-
gáde VLAKY.NET. Upravené priestory múzea, prípravy na in-
štalovanie alebo aj samotné inštalovanie exponátov, údržba 
vozidiel a zbierkových predmetov, to sú len v skratke zhrnu-
té činnosti, na ktorých sa podieľali členovia stránky. Človeka 
len zamrzí pri spomienkach na všetky tie brigády, že sa ich 
z rozsiahlej členskej základne stránky zúčastňuje vždy len 
hŕstka. Áno, boli brigády, kde bolo aj vyše dvadsať členov. 
Ale čo je to z tých niekoľko tisíc? Pritom takéto brigády po-
núkajú neuveriteľnú možnosť nielen priblížiť sa k železnici, 
ale priamo do nej svojim spôsobom zasiahnuť, niečo nové 
sa dozvedieť, v prípade Múzejno-dokumentačného centra 
ŽSR aj nahliadnuť do zákulisia múzejného diania. A ak aj 
náhodou nie je Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR pre 
niekoho tým „pravým orechovým“, je možnosť priložiť ruku 
k dielu zvanému Fontána, motorovému vozňu M 262.004, 
ktorý je najstaršou prevádzkyschopnou „Dvašesťdvojkou“ na 
svete. Možností je ponúknutých veľa a kto chce, rád sa pri-
pojí. Pre nás sú to tiež príjemne strávené chvíľky, a preto aj 
v budúcnosti plánujeme usporadúvať ďalšie brigády. A pre 
tých, ktorí váhajú a hľadajú odvahu zúčastniť sa dodám, že 
na „skalných“ sa spoliehame a na nových sa tešíme. 

Záverom je potrebné napísať, že existencia stránky VLAKY.
NET a jej pôsobenie je právom možné považovať za faktor, 
ktorý prispieva k rozvoju a napredovaniu železničnej nos-
talgie a železničného múzejníctva nielen na Slovensku, za 
čo patrí vďaka ako tvorcom a redaktorom stránky, tak aj jej 
členom.

   Michal Tunega
   vedúci ŽSR MDC 
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MÚZEÁ, NOSTALGIA, HISTÓRIA

Mezi 1. a 2. světovou válkou se staly železnice v Československu 
průkopníkem v motorizaci místních tratí i zavádění motorových 
vlaků na tratích hlavních. ČSD nasazovaly mezi roky 1928 až 1938 
na mnoha vedlejších tratích různé typy motorových vozů spolu 
s celou škálou přípojných vozů. Některé typy byly jen o několika 
kusech, jiné pak byly na tehdejší poměry vyrobeny v početných 
sériích.

Hlavním cílem nasazení kolejových autobusů, jak se jim v té 
době říkalo, bylo zefektivnění provozu na lokálkách. Bohužel 
do dnešních dnů se z pestré škály mnohdy různorodých mo-
toráků zachovalo pouhé torzo, hlavně v podobě rozpadajících 
se zahradních domků a skladišť. Když si odmyslíme několik 
velkých motorových vozů, určených pro rychlíkovou dopravu  
(M274.004 na Slovensku a M290.002 v Kopřivnici), zbývá pou-
ze motorový vůz M120.417. To ostatní, co do dnešních dnů 
dosud přežilo, je nekompletní, rozpadávající se. I když se v ně-
kolika případech začalo něco dělat, jejich stav dosud není na 
vystavení. 

Nejpočetnější řadou meziválečných motorových vozů, 
určených pro provoz na místních tratích, byla řada M120.4. 
Těmto motorákům se přezdívalo Věžák, podle kabiny pro 
strojvedoucího, umístěné na střeše vozu. Do dnešních dnů se 
zachoval v provozním stavu pouze jediný z těchto motoráků, 
a to právě již zmíněný M120.417, v současnosti patřící Národ-

nímu technickému muzeu (NTM) Praha. O něj se již více jak 
20 let stará parta nadšenců v depu Šumperk, dnes sdružená 
v Klubu přátel kolejového autobusu (KPKA).

Tento klub uspořádal dne 17. 12. 2011 několik jízd motoro-
vého vozu M120.417 na počest výročí 80. let od jeho vyrobení. 
Jízdami motorového vozu si členové KPKA, železniční fandové 
a příznivci připomněli nejen 80. výročí M120.417, ale také uc-
tili památku tří osobností, které se zasloužily o záchranu toho-
to vozu a po dlouhá léta jej opravovaly a udržovaly. Jaroslav 
a Miloš Březinovi a Karel Matoušek se 80. narozenin „svého“  
M120.417 nedožili a na jejich památku tak byly nazvány spoje 
z a do Šumperka.

Na jaře roku 1991 jsem byl pozván spolu s několika ko-
legy na jarní probuzení motorového vozu. Sraz byl dne  
23. 3. 1991 na nádraží v Hanušovicích, kam šumperská parta 
přijela motorovým vozem 810.122. Kolejový autobus byl „za-
zimovaný“ v remíze hanušovické strojovky, která v té době 
ještě normálně fungovala. Nutno podotknout, že motorový 
vůz nebyl kompletní, ale byl již schopen jízdy vlastní silou. 
V Hanušovicích bylo domluveno, že Věžák pojede nejprve do 
Starého Města pod Sněžníkem, kam jej bude doprovázet or-
chestrion, který byl zařazen jako druhý. Na trati byl pak Věžák 
odvěšen a poprvé odzkoušen sólo jízdou. Zde bylo také dost 
času na pořízení několika snímků. V Novém Městě Věžák opět 
zapózoval pro naše objektivy a vydal se zpět do Hanušovic.  

Věžák slavil osmdesátiny
Pavel Stejskal, Karel Furiš

Motorový vůz M120.417 spolu s vozem CDlm 4-9587 a M131.101 v Hanušovicích, 23. 9.1995, © Pavel Stejskal
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Věžák slavil osmdesátiny

Odtud byla dojednána další jízda do Podlesí. Cestou nám kole-
jový autobus opět postál před objektivy, tentokrát u tunelu. Do 
Podlesí jsme dojeli v naprostém pořádku, motor Věžáku pracoval 
spolehlivě. Zde jsme křižovali s rychlíkem R 251, který jel z Prahy 
do Jeseníku. Před budovou nádraží v Podlesí, kde v té době slou-

žili výpravčí s výhybkáři, vzniklo několik dalších snímků a rovněž 
společná fotografie s personálem stanice. Pak jsme se Věžákem 
vydali zpět do Hanušovic a cestou jsme zase udělali fotozastávku.

Za dvacet dalších let jsme se pak mohli mnohokrát s renovova-
ným Věžákem setkat na mnoha jízdách a oslavách po celé republice. 

Příprava k přepravě v hanušovické výtopně, ve svém tradičním ba-
retu je pan Jaroslav Březina, Hanušovice, 23. 3. 1991, © Pavel Stejskal

Pan Jaroslav Březina při oslavách svých 80. narozenin před  
M120.417, Hanušovice, 27.4.2008, © Pavel Stejskal

 Motorový vůz M120.477 odstavený pro zamýšlený skanzen v depu Česká Třebová, © Pavel Stejskal

M120.417 společně s 810.122 v kusé koleji hanušovického 
depa, 23. 3. 1991, © Pavel Stejskal
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NAMIESTO ZÁVERU 

Na železničnom prechode zvýš pozornosť. Bezpečnosť je prvo-
radá, najprv spomaľ, potom pozri či sa neblíži vlak a až potom 
prejdi cez trať.

Železničný most nie je pre peších. Na moste sa pred vlakom ne-
schováš. Pre vlastnú bezpečnosť použi obchádzku.

Nepas statok v blízkosti železnice, inak ho môže vlak splašiť. 
Vlak sa nedá rýchlo zastaviť, škoda sa stane v okamihu.

Nezáleží či je vlak malý či veľký. Pred prechodom zisti, či sa ne-
približuje. Najprv sa pozri, potom prejdi.

Buď pripravený brániť našu vlasť v nerozbornej jednote armá-
dy a obyvateľstva, posilňovať obranu, ochraňovať železnicu 
a zvyšovať bezpečnosť.

Vlasť sa rozvíja. Doprava na železnici je hustá, ľudia musia 
ochraňovať svoju železnicu. Práca podľa zásad BOZP prispeje 
k pokroku. 
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Čínsky železničný plagát

Na dvojkoľajnej trati môže byť vlak aj na druhej koľaji. Ľudia 
musia byť ostražitejší pri prechádzaní. Najprv sa pozri, potom 
prejdi.

Tunel je veľmi úzky, keď ťa v ňom stretne vlak nemáš kam utiecť. 
Pre vlastnú bezpečnosť použi obchádzku.

Bezpečnosť cestujúcich je veľmi dôležitá. Prechádzať cez koľaje 
je zakázané. Pre príchod k vlaku použi nadchod.

Deti a mládež sa nemôžu hrať na železnici. Rodičia a učitelia 
ich to musia učiť.

Keď vlak stojí v stanici, ľudia ho musia obísť. Prechádzať cez 
stojaci vlak nie je bezpečné.

Pred železničným priecestím musí pohonič zastaviť voz a zistiť, 
či sa neblíži vlak. Keď je voľno, môže prejsť.
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