Praha, 19. září 2017

Podzimní cesta Preventivního vlaku zavítá 25. září
do Prahy
Úspěšný projekt Českých drah, Správy železniční dopravní cesty a ČD Cargo
„Preventivní vlak bezpečné železnice“ v rámci své podzimní cesty v úterý
25. září zavítá do Prahy, kde bude studentům a žákům k dispozici na
Smíchovském nádraží ve dnech 25. až 27. září. Součástí letošní bezpečnostněpreventivní akce bude i projekce nového filmu „To nedáš! 2“.
Preventivní vlak, pořádaný už od roku 2007, je určený žákům druhého stupně základních škol a studentům
středních škol a učilišť. Za jedenáct let tímto jedinečným vlakem prošly 22 500 mladých lidí ze čtyřiceti měst.
Společný projekt ČD, SŽDC a ČD Cargo si v rámci společenské zodpovědnosti klade za cíl snížení počtu
mimořádných událostí na železnici.
„Preventivní vlak je jedním z nejvýznamnějších projektů národního dopravce v rámci společenské
odpovědnosti. Statistiky každoročně dokládají, že se stále najdou mladí lidé, jejichž úroveň respektu
k jasně daným pravidlům na dráze, ať již jde o automobily na přejezdech, hry na odstavených vagónech
nebo přecházení tratě mimo určená místa, je velmi nízká. Neuvědomují si, že důsledky riskantního
jednání v prostředí železnice jsou v drtivé většině tragické. Přestože se cesta k nápravě zdá dlouhá
a pomalá, je pro mě Preventivní vlak díky své neformálnosti, ale na druhé straně účinnosti, právě tím
projektem, který jednoznačně vede ke zlepšení stavu, “ uvádí Michal Štěpán, člen Představenstva Českých
drah.
„Správa železniční dopravní cesty jako provozovatel železniční infrastruktury podporuje všechny
preventivní projekty zlepšující povědomí lidí o tom, jak se mají chovat na železnici. Každé zranění nebo
dokonce úmrtí na železnici způsobené pouhou neznalostí či nepozorností je naprosto zbytečné. Jak se
lidé nemají chovat ve vlacích, na nádražích či na železnici obecně, se mohou návštěvníci Preventivního
vlaku dozvědět i z filmu „To nedáš!“. V letošním roce naše marketingové oddělení připravilo jeho druhý
díl, který jak doufám, bude nejméně stejně úspěšný,“ říká náměstek generálního ředitele SŽDC Jiří
Svoboda.
Preventivní vlak vypravují České dráhy a Správa železniční dopravní cesty společně s dalšími partnery.

Co návštěvníky v Preventivním vlaku čeká?
Prvním vagónem je speciální kinovůz, kde bude probíhat projekce hraného dokumentu s názvem
„To nedáš! 2“.
Tento již druhý z řady bezpečnostně-preventivních filmů seznamuje veřejnost s důležitými pravidly bezpečnosti
na železnici a v jejím okolí, upozorňuje na rizikové chování a jeho možné fatální důsledky. Přestože se jedná
o fikci, snímek je velmi emotivní a působivý, jelikož jednotlivé tragické příběhy se na železnici skutečně staly.
Motivací k vytvoření série filmů „To nedáš!“ byly především šokující statistiky železničních nehod v posledních
letech, ve kterých figurovali právě mladí lidé.
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Druhý, konferenční vůz je připraven pro diskusi žáků a studentů s odborníky, kteří mají nehody na železnici
na starosti. Návštěvníci se setkají s vyšetřovateli Správy železniční dopravní cesty a Českých drah.
Na třetím stanovišti čekají na žáky a studenty hasiči SŽDC s mnohaletou zkušeností, kteří předvedou
záchranné práce v praxi. Žáci a studenti si také vyzkouší první pomoc sami. Čeká je věrohodná simulace
záchrany lidského života.
Projekce se konají na uvedených nádražích vždy od 8:15 do 14:15 hod. Délka cyklu pro jednu skupinu je
přibližně 110 – 120 minut. Studenti a žáci do Preventivního vlaku přicházejí po předchozím objednání. Vstup je
zdarma, veškeré náklady na tuto preventivní akci nesou organizátoři projektu.
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Vývoj střetů vlaku s osobami ve Středočeském kraji 2003 - 2017
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