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REVOLUTION TRAIN 

revoluční primární protidrogová prevence 

 
Šest stříbrných obrněných vagónů 
=  4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh, jak snadné je propadnout 
drogám a jak těžké je se závislosti zbavit. 

Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů 
zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny 
mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislé jedince 
čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu 
dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních 
drog.   

Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní skupinky (od 12 do 17 let) tak i pro širokou 
veřejnost (děti od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u 
dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec 
může být pozdě.  

Domovskou stanicí REVOLUTION TRAIN je nádraží Praha-Dejvice. Zde je možné vlak navštívit 
po předchozí rezervaci. Většinou tu stojí od prosince do března a o letních prázdninách. Po 
zbytek roku se vydává na cesty do dalších měst České republiky, Slovenska a Německa. Vlak 
byl již ve více než 150 městech a projekt navštívilo přes 150 tisíc lidí.   

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní protidrogová centrála. Podporu a záštity 
projektu udělili Policejní prezident PČR, ministr zdravotnictví ČR a další. Velkou podporou 
jsou pozitivní reakce dětí a pedagogů, kteří se programu zúčastnili. 

Jak to u nás vypadá, se můžete podívat zde 

Na reakce žáků a pedagogů se můžete podívat zde. 

Na vyjádření odborníků k programu se můžete podívat zde. 

Reakce žáků 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n_a5N6Qxo8U&t=
http://www.revolutiontrain.cz/v2/reference.php
https://www.youtube.com/watch?v=PeBsbmiUfwY
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DŮLEŽITÉ INFORMACE K ORGANIZACI PRO ŠKOLNÍ SKUPINY: 

 Interaktivní program pro školy trvá 90 minut. 
 Na program se chodí ve skupinkách po max. 17 žácích (+ 1 osoba jako doprovod). 
 Jednotlivé skupinky vchází do vlaku každých 20 minut v doprovodu našeho lektora. 
 Program je určen pro žáky starší 12 let. 

PŘISTAVĚNÍ VLAKU DO VAŠEHO MĚSTA – PRŮBĚH DNE 

Denní kapacita je až 458 osob. Od 8:00 do 14:20 h chodí školní skupiny každých 20 minut a 
kapacita je až 323 žáků. Od 15:30 h do 18:00 h je vstup pro veřejnost.  

V rámci dopolední prohlídky je možnost pozvat VIP hosty (zástupci města a okolních obcí, 
policie, tisk …). Tisk může chodit i od rána kdykoli. 

V rámci návštěvy vlaku probíhá u žáků anonymní dotazníkové šetření. V dotazníku se žáků 
před programem ptáme, co dělají ve volném čase, jestli již zkusili kouřit, pít alkohol, jakou 
mají možnost pořídit drogy ve svém okolí atd. Dále dostávají otázky z hlediska znalostí 
trestního práva, které je pak možné porovnat po absolvování programu v rámci návazného 
programu TO JE ZÁKON, KÁMO! 

Vlakem to začíná - návazný program TO JE ZÁKON, KÁMO! 

Program navazuje na „vlakový příběh" a je určen pro žáky, kteří absolvovali návštěvu 
protidrogového vlaku. Žákům jsou vysvětlovány především rizika trestně právních následků v 
důsledku braní drog a manipulace s nimi. Cílem programu je, aby nezletilí pochopili, že zákon 
je tady pro to, aby je chránil. Tento program Nadačního fondu Nové Česko bude ve školách 
proveden místním oddělením prevence Policie ČR, trvá 2 - 3 vyučovací hodiny a je zdarma. 

 

Reakce pedagogů 
 
učitelka, ZŠ Slovenská Zlín  
 

 

 

 
 
 
učitelka, ZŠ Chvaletice 


