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O nás

ŽelPage působí již devátým rokem jako 
komunitní portál, internetový magazín 
www.zelpage.cz a patří k nejčteněj-
ším oborovým médiím v oblasti želez-
nice a drah obecně v České republice. 
Široká základna dobrovolníků a členů 
občanského sdružení, které projekt za-
střešuje, realizují rozličné dílčí projekty 
jako profesionální zpravodajství, správu 
železniční galerie, elektronický obchod 
nabízející předměty s drážní tematikou, 
jediný katalog nostalgických jízd, mo-
delářských akcí a výstav obecně nabí-
zející v maximální možné míře ucelený 
přehled  sdílený také s dalšími partnery. 
Jsme občasným organizátorem zvlášt-
ních jízd a nejen mediálním partnerem 
některých dalších projektů v České re-
publice i zahraničí.

Historie

ŽelPage je stránka především o železni-
ci. Založil ji 18. 2. 2001 Karel Chýla se 
spolužáky jako web s informacemi o 
trati č. 210 Praha - Čerčany, železničních 
simulátorech a podobných tématech. 
Lidé se měnili a ŽelPage rostla. Vznikla 
řada projektů (novinky, řazení vlaků, 
kalendář akcí, odkazy, výluky, přehled 
a atlas tratí, diskusní fórum, ...) a také  
navštěvovanost postupně stoupala.

V létě 2006 jsme založili občanské 
sdružení, vydali kalendář, zprovoznili 
e–shop, kde nabízíme mimo jiné histo-
rické jízdní řády, také jsme uspořádali 
první zvláštní jízdu.

Rok poté jsme pořídili vlastní webový 
server, který umožňuje komunitě uživa-
telů sdílet a rozvíjet společné cíle.

Naše projekty

Portál ŽelPage se skládá ze samostat-
ných, avšak spolupracujících projektů. 
Každý zastřešuje skupina dobrovolníků, 
která pracuje na poskytovaném obsahu. 
Naše činnost zahrnuje:

Oborové zpravodajství• 
Fotogalerie• 
Elektronický obchod• 
Kalendář akcí• 
Seznam tratí a výluky• 
Databáze řazení• 
Katalog odkazů• 



Nejčtenější internetové 
železniční zpravodajství

Redakce zpravodajství zahájila svou 
činnost jako vůbec první složka dnešní 
ŽelPage v době vzniku první verze we-

bových stránek 
magazínu. Od té 
doby se s více 
než sedmi tisíci 
články vyvinula v 
nejčtenější inter-
netové médium 
s drážní téma-
tikou v ČR a na 
Slovensku. Vedle 

sledování dění na domácích i zahranič-
ních železnicích v textové tvorbě ŽelPa-
ge dlouhodobě roste poměr autorské 
tvorby, včetně reportáží a článků, jež se 
několikrát staly zdrojem informací pro 
média s celostátní působností a tiskové 
agentury.

Klíčovým konceptem redakce je zapoje-
ní čtenářů do procesu tvorby zpravodaj-
ství. Ediční systém není uzavřen pro sku-
pinu stálých dopisovatelů, ale umožňuje 
individuální přispění každého uživatele, 
jemuž s přípravou aktuality nebo člán-
ku následně asistují interní korektoři a 
editoři ŽelPage. Díky tomuto přístupu 
se historie redakce zpravodajství může 
pochlubit řadou unikátních odborných 

článků, reportáží nebo cestopisů, které 
vznikaly v těsné spolupráci externích 
autorů s redakčním týmem ŽelPage.

Výběrová fotogalerie s 
železniční tematikou

Bezmála 10.000, tolik snímků nalezne-
te ve fotogalerii. Jednotlivé fotografie 
jsou tříděny podle vozových řad, popř. 
zemí provozovatele v případě zahranič-
ních snímků, ale své místo zde nalezly 
i více umělecké témata a život kolem 
železnice. Snímky lze vyhledávat také 
podle traťových úseků díky napojetí 
na katalog tratí v České republice, Slo-
vensku, Polsku, Maďarsku, Rakousku a 
Švýcarsku.

Každá fotografie se do galerie nedosta-
ne! Tým devíti správců má na starosti 
nelehký úkol posuzovat jak námět, tak 
hlavně jeho fotografické a technické 
zpracování. Nároky na autory kladené 
jsou poměrně velké, ale odvíjí se od jeho 
zkušeností. Ostatně i správci či akredi-
tovaní fotografové své znalosti získávali 
postupně a díky jejich sdílení se může 
tento projekt chlubit svým současným 
rozsahem a kvalitou.

Nejrozsáhlejší databáze 
řazení vlaků

Jedním z nejstarších a nejznámějších 
projektů v rámci internetového portálu 
ŽelPage je podrobná databáze řazení 
vlaků osobní dopravy v ČR a na Sloven-
sku. Skupina několika desítek dobrovol-
níků pravidelně doplňuje a aktualizuje 

Dne 24. 7. 2008 se ŽelPage 
stala prvním médiem na 
světě, které přineslo veřejné 
záběry nově představené 
elektrické lokomotivy Škoda 
109E z oficiální prezenta-
ce pro média. Informační 
prvenství ale redakce 
získala ještě mnohokrát při 
nejrůznějších událostech v 
železničním světě.



detailní přehled více než 8 tisíc aktuálně 
provozovaných vlakových spojů všech 
kategorií. Databáze řazení se tak v prů-
běhu několika let stala cenným nástro-
jem cestovatelů i mnoha železničářů při 
hledání nejvhodnějšího místa pro rezer-
vaci nebo nalezení nejkomfortnějších 

vozů svého spoje. 
Vzhledem ke své 
úspěšnosti je rych-
lý přístup k data-
bázi řazení možný 
i prostřednictvím 
přímé adresy  
www.razeni.cz.

S ohledem na 
cestující nelze ne-
zmínit ještě jed-

nu užitečnou funkci: návštěvníci mají 
přímo z titulní stránky přístup k dvěma 
největším online systémům sledování 
polohy spojů v ČR a na Slovensku, které 
jim nabízejí okamžitý přehled o případ-
ném zpoždění jejich vlaku nebo před-
nosti konkrétního spoje za dané časové 
období.

Nejobsáhlejší katalog 
odkazů

Katalog oborových odkazů patří mezi 
nejnovější, ale rovněž nejdynamičtější 
přírůstky portfolia služeb ŽelPage. Díky 
zapojení široké veřejnosti v současnosti 
nabízí na osm stovek kategorizovaných 
odkazů na další relevantní zdroje, týka-
jící se železnic v lokálním i evropském 
kontextu, s možností snadného vyhle-
dávání a filtrování podle řady katego-
rií. Kromě vlastní produkce tak ŽelPage 
slouží i jako výchozí bod pro hledání in-
formací z různých oblastí drážní dopra-
vy v ČR, na Slovensku i v zahraničí.

Nejpreciznější interneto-
vý atlas drah

Katalog tratí, dostupný i samostatně na 
webové adrese www.trate.cz, nabízí 
přehledně uspořádáný výčet všech tratí 
veřejné dopravy v regionu střední Evro-
py, obohacený o praktické informace o 
jednotlivých stanicích i právě probíhající 
omezení provozu. 
Pro každou trať je 
k dispozici aktuální 
jízdní řád, doplně-
ný o náhledy his-
torických grafikonů 
pro danou trasu. 
Kromě aktuálních 
výluk navíc jednotlivé stránky katalogu 
obsahují odkazy na plánované staveb-
ní a údržbové akce, které se dotknou 
osobní dopravy.

Seznam tratí je doplněn unikátním gra-
fickým atlasem drah na území České 
republiky autorského kolektivu Zdeňka 
Hudce, který si návštěvníci mohou volně 
prohlížet přímo na stránkách ŽelPage.

Pokud je řeč o tratí, není možné nezmí-
nit také portál www.vyluky.cz, kde na-
lezte aktuální seznam výlukové činnosti 
v České i Slovenské republice. Podrob-
nosti o prace, vlivu na dopravu a další 
podrobnosti jsou tříděny přímo podle 
tratí.

Kam na víkend poradí 
kalendář akcí

Nejkompletnější kalendář akcí www.
vyletnivlaky.cz je jedním z nejdůležitěj-
ších projektů portálu. Tým dobrovolní-
ků katalogizuje nostalgické jízdy, výsta-

Dobrovolníci ŽelPage 
ročně zpracují několik 
tisíc vlaků do podrobné 
databáze řazení. Ta 
návštěvníkovi poskytne 
i informace o jednot-
livých typech vozů a 
jejich parametrech. Byly 
zaznamenány případy, 
kdy se tato databáze stala 
pomůckou pokladních v 
železničních stanicích při 
výdeji rezervací.

Kromě aktuálního 
jízdního řádu ve formátu 
PDF nabízí stránka s 
přehledem tratí i digita-
lizované jízdní řády z let 
1918, 1944 a 1988. Další 
historická vydání jsou 
k dispozici v e–shopu 
ŽelPage.



Kontakt
ŽelPage, o.s. 
Košťálkova 1357 
266 01 Beroun, Česká republika

IČ 2704 1310, DIČ CZ 2704 1310, Datová schránka trijf47 
www.zelpage.cz, info@zelpage.cz

Bližší informace o projektu a možnostech spolupráce naleznete na našich strán-
kách nebo Vám je poskytne předseda občanského sdružení Ing. Zdeněk Michl na  
telefonním čísle +420 777 080 979  nebo e–mailové adrese zdenek.michl@zelpage.cz. Tis-
kové informace a dotazy zodpoví vedoucí redakce a tajemník občanského sdružení Josef  
Petrák na telefonním čísle +420 603 254 189 či e–mailové adrese josef.petrak@zelpage.cz. Najdete nás na 

sociálních sítích: 

www.twitter.com/zelpage, www.facebook.com/zelpage, www.flickr.com/zelpage

vy, veletrhy, modelářské soutěže a jiné. 
Účelem je poskytnout co nejkomplet-
nější a ověřený přehled. Databázi vyu-
žívají např. České dráhy nebo Plzeňská 
dráha. Informace získáváme jak z inter-
netu, tak přímo od organizátorů.

Komunita v akci: Fórum 
ŽelPage

Diskusní fórum ŽelPage představuje 
další úroveň interakce mezi členy re-
dakce a čtenáři. Kro-
mě obecných drážních 
témat dokáže komuni-
ta uživatelů zájemcům 
zodpovědět většinu 
otázek, týkajících se 
cestování na železnici, 
nalezení nejvhodnější 
jízdenky, nebo třeba 
fotografování v kon-

Sestavili Josef Petrák, Juraj Kováč (Georgo) a Vítek Voráček.
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krétní oblasti. Diskuse jsou moderovány 
s důrazem na věcnost diskuse, nicméně 
s ohledem na komunitního ducha Žel-
Page.

Nelze nezmínit také Šotoklub, skupinu 
správců galerie a akreditovaných foto-
grafů. Ta je sice uzavřená, ale nikoliv eli-
tářská skupina uživatelů ŽelPage určená 
pro komunikaci a pro podporu fotoga-
lerie tohoto serveru. Členství vzniká na 
základě pozvánky současným členem 
či správcem, rozhodující pak zkuše-

nost  s publikováním 
fotografií a ochota 
podpořit projekt fo-
togalerie. Hlavním 
účelem je komunika-
ce návrhů na zlepšení 
galerie, předávání in-
formací a rozvoj foto-
grafické komunity.


