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ITY z.s. 

Spolek ITY z.s. jsme založili s cílem podpořit rodiny pečující o děti s poruchou 

autistického spektra a jiným handicapem. V roce 2019 se nám podařilo realizovat 

projekt na vybudování Respitního centra s ambulantní formou odlehčovací služby. 

Rodičům poskytujeme čas potřebný k relaxaci a načerpání sil, které jsou důležité pro 

každodenní péči o své blízké. Pokud se na nás obrátí, dokážeme jim také poradit. Pro 

děti s handicapem připravujeme program tak, aby po všech stránkách vyhovoval jejich 

specifickým potřebám. Přinášíme dětem možnost zažít něco nového a prožívat 

společnou radost s lidmi, kteří jim rozumí. Vytváříme prostor, kde může být každý sám 

sebou.   

 

 

 

 

 

  



Edice I TY můžeš poznat můj svět 

Tato knížka je vydávána v cyklu I TY můžeš poznat můj svět a je určena všem, kteří 

dokážou naslouchat s otevřeným srdcem i myslí.  

Přejeme, ať se Vám i díky ní podaří zakoupit si lístek na cestu do „jiného světa“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpořte nás 

Pokud považujete naši činnost za prospěšnou, budeme rádi, když se rozhodnete nás podpořit. 

Můžete tak učinit: 

Finanční částkou poukázanou přímo na náš otevřený účet u Fio banky a.s. č. 34182121/2010. 

Pokud se rozhodnete pro tuto možnost do zprávy pro příjemce prosím napište: Dar pro ITY z.s.  

nebo použijte QR kód: 

 

  



Slovo autora 

Rozhodl jsem se napsat další publikaci na téma radost mého života, tentokrát nádraží.  

Když se zamyslím, kde nejraději trávím čas, jsou to právě nádraží. Nejen že zde „šotím“, 

ale mám na nich již mnoho známých a přátel. Také se mi líbí, že je každé nádraží jiné a 

má svoji originální atmosféru. Ať je velké nebo malé, staré nebo moderní.  

Nádraží je vstupní branou každého města a je to zároveň místo, kde se lidé potkávají, 

loučí se nebo vítají. Chtěl bych vás inspirovat k návštěvě některého z nich.  

Ať se vám kniha líbí.  

 

 

  



Česká Třebová 
Nádraží Česká Třebová bylo postaveno v roce 1845 a stalo se jedním z prvních 

železničních uzlů na našem území. Také v současnosti je velmi důležité, protože leží na 

tratích 010 do Prahy, 260 do Brna a 270 do Bohumína. V obvodu stanice se nachází 

kontejnerové překladiště, které využívá nákladní dopravce Metrans a je největší ve 

střední Evropě. České dráhy zde rovněž mají depo kolejových vozidel. Sídlí zde také 

firma CZ Loko, která se zabývá modernizacemi a výrobou lokomotiv.  

Tohle nádraží jsem si vybral, protože se zde každoročně koná regionální den železnice, 

který jsem navštívil v roce 2019. Budova nádraží na mně působí moderním dojmem 

(přestože byla vybudovaná v roce 1924), rekonstrukce je zdařilá a byl zde vybudován 

moderní přestupní autobusový terminál. Pro milovníka hromadné dopravy je pak těžké 

přebíhat od vlaků k autobusům. 

 

 

  

foto a kresba: Petr Večerek, žst. Česká Třebová 
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Český Těšín 
Železniční stanice Český Těšín leží na trati 320 z Bohumína do Žiliny. I když železnice 

městem procházela od roku 1869, původní nádraží leželo jinde. Současná výpravní 

budova byla vybudována v roce 1889 a architektem byl Anton Dachler. Byla pojata 

velkolepě, a dokonce se zde nacházely dvě restaurace. Budova byla v roce 2006 

prohlášena kulturní památkou a postupně byla zrekonstruována.  

Výpravní budova se mi moc líbí, protože má zachovaný historický ráz a působí na mě 

reprezentativně. Myslím si, že je důstojnou vstupní branou do města, které má 

pohnutou historii. Po sedmidenní válce o Těšínsko mezi Čechy a Poláky, která proběhla 

po 1. světové válce se město Těšín rozdělilo na Český Těšín a Cieszyn. Na české straně 

zůstalo nádraží a na polské historické centrum města. Dlouhé roky tak bylo rozděleno 

hranicí. Jsem rád, že dnes můžu mezi oběma městy chodit volně, protože obě mám rád. 

A budu si vždycky přát, aby to tak už zůstalo. 

 

 

 

 

foto a kresba: Petr Večerek, žst. Český Těšín 

 

6 



Děčín hl. n. 

Děčínské hlavní nádraží leží na 1. a 4. tranzitním železničním koridoru. Stanicí prochází 

tratě Praha – Děčín a Děčín – Drážďany. Původně se jednalo o pohraniční přechodovou 

stanici mezi Rakouskem a Saskem, tehdy ještě ve vsi Podmokly, které jsou v současnosti 

částí Děčína. Výpravní budova ve stylu německých nádraží byla postavena v roce 1865 

a dnes je kulturní památkou.  

Nádraží je významný železniční uzel, protože pro vlaky dálkové dopravy je první stanicí 

na území ČR. To je důvod, proč je toto místo rájem nás šotoušů. Nádraží se mi moc líbí, 

protože je dobře architektonicky řešené. Když si uděláte procházku podél trati 098 

Děčín – Bad Schandau naskytne se vám výhled na dva krásné tunely. První nese název 

Ovčí stěna a je ražený pod Pastýřskou stěnou (Na tomto kopci se nachází restaurace a 

ZOO – oboje doporučuji) a druhý se jmenuje Červená skála a je ražen pod Špičákem. 

 

 

 

 

foto a kresba: Petr Večerek, žst. Děčín hl. n. 
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Horní Lipová 

Nádraží se nachází na trati 292 Šumperk – Krnov a je v provozu od roku 1888, kdy byla 

trať dostavěna. Jedná se o nejvýše položenou rychlíkovou stanici u nás (620 m n. m.). 

Hojné množství oblouků pomáhá překonat velké a náročné převýšení. Trati se přezdívá 

slezský Semmering, protože připomíná alpskou trať z Vídně do Grazu.  

Tohle nádraží se mi líbí, protože se nachází v nádherném prostředí Jeseníků. Na 

málokterém nádraží u nás se nadýcháte tak čerstvého horského vzduchu. Kromě 

turisticky značených cest v okolí se zde nachází železniční muzeum, které připomíná 

historii dráhy a jejího provozu.  Pokud vám budova nádraží bude připadat známá, mohli 

jste ji vidět ve filmu Alois Nebel, kde se však jmenovala Bílý Potok (tuto ceduli zde 

najdete). Zastavuje zde rovněž spěšný vlak, který se jmenuje, hádejte jak – no přeci 

Alois Nebel.  

 

 
foto: Petr Večerek, žst. Horní Lipová 
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Hostašovice 
Nádraží Hostašovice se nachází na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí. V provozu je 

od rok 1888. Do roku 1988 se jmenovalo Hodslavice – Hostašovice. Byly z něj 

vypravovány vlaky do Nového Jičína na Horní nádraží. Po ničivých povodních v roce 

2009 byla trať zrušena. Místo tratě byla vybudována cyklostezka s příznačným jménem 

Koleje.  

Nádraží leží na krásném místě v lesích, které jsou rájem houbařů. Budova nádraží a také 

čekárna uvnitř jsou velmi pěkně udržovány. Vždy, když tam jsem, mám pocit, že jsem 

se vrátil zpět v čase do doby, kdy ještě jezdily parní lokomotivy. V rámci budovy se 

nachází rovněž útulná hospůdka na Domoracu. Mají zde výborné utopence, které vám 

vřele doporučuji, až to tam navštívíte. 

 

  

foto a kresba: Petr Večerek, žst. Hostašovice 
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Nový Jičín 
Je koncová stanice na trati 278 (Suchdol nad Odrou – Nový Jičín).  Bylo vybudováno 

roku 1880 společností Novojičínské místní dráhy (něm. Neutitscheiner Lokalbahn). V 

současnosti zde jezdí každou hodinu motorová jednotka řady 814 „RegioNova“ a občas 

i nákladní vlaky.  

Říká se mu Dolní nádraží, a pokud hádáte, že existuje i Horní, tak máte pravdu, dříve 

existovalo. Železnice původně vedla do města ze dvou stran a nikdy nebyla propojena. 

Z druhé trati (do Hostašovic) byla vybudována cyklostezka. 

Budova Novojičínského nádraží prošlo rekonstrukcí a v roce 2015 vyhrála v anketě 

nejkrásnější nádraží v ČR. Mým velkým snem je elektrifikace trati a celková 

rekonstrukce železniční stanice jako celku.  

 

  

foto a kresba: Petr Večerek, žst. Nový Jičín 
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Ostrava střed 
Nádraží Ostrava střed se nachází na tratích 321 Opava – Ostrava a 323 Ostrava – 

Valašské Meziříčí. Původně se nádraží jmenovalo Ostrau – Witkowitz a je v provozu od 

roku 1871. Z tohoto nádraží vyúsťuje Báňská dráha k uhelným dolům a také vlečka k 

Vítkovickým železárnám. Nádraží v roce 2003 prošlo rekonstrukcí.  

Staniční budova a stavědlo (stavědlová věž) jsou kulturní památkou a dnes v nich sídlí 

Železniční muzeum moravskoslezské. Naleznete zde expozice, které se věnují 

železniční dopravě od 19. století. Na začátku roku 2020 zde byla například expozice 

zabezpečovacího zařízení na železnici. Kdo si chce vyzkoušet vedení lokomotivy, může 

navštívit trenažér strojvedoucího, který je replikou řídícího pultu lokomotivy řady 742 

„kocour“ a je propojen s herním simulátorem Microsoft Train Simulator.  

Myslím si, že na Ostravě střed se nebude nudit žádný fanoušek železnice. 

 

 

  

foto a kresba: Petr Večerek, žst. Ostrava střed 
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Ostrava Svinov 

Nádraží ve Svinově se nachází na trati 270 Přerov – Bohumín a trati 321 do Opavy. 

Nádraží bylo vystavěno v roce 1847. Na začátku tohoto století proběhla rekonstrukce 

a byla přistavěna nová prosklená odbavovací hala, která v roce 2007 získala ocenění 

Grand Prix architektů. Jedná se o jeden z nejdůležitějších železničních uzlů na Severní 

Moravě. Ve stanici zastavují spoje Českých drah, RegioJetu a Leo Expressu.  

Tohle nádraží mám rád, protože se mi moc líbí, jak bylo kvalitně zrekonstruováno a 

vždy když jej navštívím, tak mám možnost kochat se krásnou architekturou spolu s 

možností šotit. Hlavně však spěchám navštívit ČD centrum, kde jsem si již nakoupil 

spoustu propagačních předmětů. Pokud chcete zažít velké policejní manévry a vidět 

pořádkovou policii v plné zbroji a psovody, vyberte si k návštěvě tohoto nádraží den, 

kdy fanoušci FC Baník vyjíždějí na venkovní utkání svého klubu.  

 

 

  

foto a kresba: Petr Večerek, žst. Ostrava Svinov 
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Paskov 
Nádraží Paskov se nachází na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí. Bylo otevřeno v roce 

1871. Nedaleko se nacházejí doly na těžbu černého uhlí, které však byly v roce 2017 

uzavřeny. Tím se snížil počet nákladních vlaků. Dnes nákladní přepravu tvoří vlaky 

vypravované zejména z firem Biocel a Hundai v Nošovicích. Osobní dopravu zajišťují 

České dráhy a jezdí z Ostravy do Frenštátu pod Radhoštěm a vybrané spoje až do 

Valašského Meziříčí. 

V obvodu nádraží se nachází stará výpravní budova, která je v současnosti nevyužívaná. 

Novější budova byla původně zamýšlena jako provizorní, ale je v provozu dodnes. SŽDC 

plánují její demolici a nádraží jako takové nebude již využíváno.  

Hlavním důvodem, proč mám tohle nádraží rád, je staniční zabezpečovací zařízení tzv. 

réleovka. Slouží ke stavění vlakových cest, aby mohl vlak do stanice přijet a odjet. V 

dnešní době je réleovka vzácnost a je jednou z posledních kusů v ČR.  

 
foto a kresba: Petr Večerek, žst. Paskov 
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St Pancras 

Nádraží St Pancras International se nachází v centru Londýna a coby kamenem dohodil 

od nádraží King´s Cross, se kterou sdílí i společnou stanici metra. Bylo postaveno v roce 

1868 jako konečná stanice na dráze vedoucí přes the Midlands (střední Anglie) na sever 

Anglie. Dnes je pro změnu konečnou stanicí vysokorychlostních vlaků TGV Eurostar, 

které zajišťují přímé spojení s Amsterdamem, Bruselem a Paříží.  

Většinou nemám rád, když je někde hodně lidí, ale na tomto místě mi to obsoletně 

nevadí. Je to jedno z nejkrásnějších nádraží na světě. Je vzdušné a plná světla. Rád se v 

něm jen tak procházím. Součástí nádraží je luxusní hotel s výhledem na terminál vlaků 

TGV Eurostar. Přál bych si tam někdy být ubytovaný. A pro fanoušky Harryho Pottera 

mám dobrou zprávu – na sousedním King´s Cross se nachází nejen obchod se suvenýry, 

ale také tajemné nástupiště 9 a ¾. 

 

  

foto a kresba: Petr Večerek, žst. St Pancras 
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Suchdol nad Odrou 
Nádraží se nachází na trati č. 270 Bohumín – Česká Třebová a na lokálních tratích 

vedoucích do Nového Jičína, Budišova nad Budišovkou a také do Fulneku. Plán nádraží 

vypracoval Ing. Karel Hummel, vrchní inženýr Severní dráhy císaře Ferdinanda a byl na 

něm zahájen provoz v roce 1847. Rekonstrukce byla provedena v letech 2005 až 2006.  

Líbí se mi odstín červených cihel, ze kterých je postaveno. Zrekonstruované nádraží 

mám moc rád, a nejen proto jak vypadá, ale také proto, že na tomto místě začínají mé 

cesty vlakem, ať jedu kamkoliv. Všem milovníkům železnice bych doporučil malé depo, 

které se nachází vedle budovy na trati směrem na Fulnek. Naleznete zde již pomalu 

mizející motorové vozy řady 810 „Orchestrion“. 

 

  

foto a kresba: Petr Večerek, žst. Suchdol nad Odrou 
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Zubrnice 
Železniční stanice Zubrnice leží na památkově chráněné železniční trati Velké Březno – 

Lovečkovice. Budova byla postavena v roce 1890 a nachází se nedaleko návsi obce 

Zubrnice. V současnosti je kulturní památkou. V roce 1996 zde otevřel spolek Zubrnické 

muzeální železnice (ZMŽ) expozici věnované místní dráze.  

Výlet do této stanice můžete podniknout historickým motoráčkem „Hurvínek“. Stanici 

Zubrnice mám rád, protože na mne působí duchem doby 19. století, kdy se železnice 

rozvíjela. Nádražní budova, její okolí a vůbec celá trať je nadšenci ze spolku ZMŽ 

nádherně udržovaná. V expozici naleznete mimo jiné dobovou kancelář výpravčího, 

výdejnu jízdenek a také různé předměty jako například váhu na vážení zavazadel či 

historické dokumenty. V nedalekém depu je umístěna expozice drezín a vidět zde 

můžete drezínu z filmu Ostře sledované vlaky a z filmu Rebelové, který se zde také 

natáčel.  

 
  

foto a kresba: Petr Večerek, žst. Zubrnice 
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o autorovi: 

Péťovi je 18 let (v době napsání této knihy) a zajímá se o bylinky, přírodní medicínu, zeměpis, 

fotografuje, natáčí videa, poslouchá hudbu a píše příběhy. Je autorem všech kreseb i fotografií 

v knize.  

 

Hlavně miluje vše spojené s hromadnou dopravou, zvláště vlaky. Jeho velkou zálibou je pak 

„šocení“ tzn. natáčení a focení všeho spojeného s železniční dopravou – o tom se můžete 

přesvědčit na jeho YouTube kanálu Pederko V.  

Peťa, stylově vybaven za všech okolností 

 



 

 
 

Děkujeme společnosti Správa železnic, státní organizace za podporu vydání této knihy. 
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