
 

 

 

 

INOVATIVNÍ FORMY SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIRMY ČESKÉ DRÁHY 

V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

 

DNY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY, ANEB ŽÁCI ŽÁKŮM V OSTRAVĚ 

 
O probíhajícím projektu Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy v Moravskoslezském 

kraji, který v tomto školním roce probíhá ve spolupráci ČD se Střední školou technickou a dopravní 

v Ostravě-Vítkovicích, jsme Vás již informovali dříve. Projekt se však úspěšně překlopil do své další 

fáze, se kterou bych Vás chtěl blíže seznámit. V průběhu prosince totiž odstartovaly Dny železniční 

dopravy. Další z aktivit, která byla zaměřena jak na žáky SŠTD, tak i žáky osmých a devátých tříd 

základních škol.  

Z žáků partnerské střední školy, jenž se zúčastnili jednotlivých stáží projektu, se tak stali přednášející, 

kteří se rozhodli své zážitky a zkušenosti předat dál mladším generacím, potencionálním studentům 

železničních oborů na partnerské škole. Nutno podotknout, že se celé akce pořadatelé zhostili na 

výbornou a připravili tak mladším žákům příjemně strávený čas při zajímavých prezentacích. Díky 

tomuto projektu mohli žáci nahlédnout do skutečných možností, které jim železniční doprava může 

nabídnout v rámci jejich pracovního uplatnění po střední škole. 

Budoucí žáci středních škol také poznali skutečnost, že železniční doprava se neomezuje jen na suché 

přemísťování několikatunových kolosů z místa A do místa B. Mnozí tak pochopili, že za „obyčejnou“ 

jízdou vlaku je ukryto mnoho zodpovědných zaměstnanců. Spousta z nich tak z přednášek odcházela 

s uceleným balíkem informací ohledně provozu dopravy na železnici, o jejíž náročnosti doposud 

neměli ani zdání. Nezůstalo ale jen u předávání informací. Návštěvníci Dnů železniční dopravy si také 

mohli vyzkoušet na dopravním sále školy simulátor řízení vlakové dopravy. Mnohým se tak splnil sen 

stát se alespoň na chvíli výpravčím a zkusit si za pomocí speciálního softwaru postavit jízdní cestu a 

vypravit vlak. K nahlédnutí byla také nepřeberná spousta rekvizit souvisejících s drážní 

dopravou, počínaje červenou čepicí a výpravkou, přes nejrůznější předpisy a rozkazy, až po technické 

nákresy železničních vozidel. 

Žáci SŠTD však nezůstali jen u prezentací v prostorách své školy, ale rozhodli se řídit heslem, nejde-li 

hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře. S těmito slovy na rtech se vydali na přednášku na ZŠ ČSA 

v Bohumíně. Prezentovali, zodpovídali dotazy a hrdě hovořili o železničním povolání, čímž vzbudili 

velký ohlas u všech, kterým jejich budoucnost není lhostejná. Další kroky však budou pouze v jejich 

vlastních rukou. 

Adam ZIVALA 

 


