
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Ostrava, 31. března 2011 

Vyražte parním vlakem  ČD do Beskyd 

České dráhy vypraví tuto sobotu 2. dubna zvláštní pa rní vlak do Beskyd, 
který pojede p ři p říležitosti otev ření nové železni ční zastávky Správy 
železniční dopravní cesty v Čeladné. Vlaková souprava v čele 
s lokomotivou řady 423.041 vyjede krátce p řed devátou hodinou z krajské 
metropole p řes Frýdek-Místek do Frenštátu pod Radhošt ěm. Pro rodiny 
s dětmi je p řipraven zajímavý program, jehož sou částí bude mimo jiné 
také jízda na koních.  
 
V mimo řádném vlaku platí zvláštní jízdné. Dosp ělí cestující zaplatí za zpáte ční jízdenku 
z Ostravy do Frenštátu pod Radhošt ěm 90 korun, d ěti od 6 do 15 let platí polovinu, nejmenší, 
tedy do 6 let, cestují zdarma. Pro kratší cestu z Frýdku-Místku je cena zpáteční jízdenky 
pro dospělého 45 korun. Zlevněné jízdné pro děti je 22 korun, nejmenší cestují opět zdarma. Jízdenky 
lze koupit v předprodeji na pokladnách na ostravském hlavním nádraží a ve Frýdku-Místku. Doprodej 
zbylých jízdenek bude v sobotu přímo u vlaku. 

Jízdní řád parního vlaku do Beskyd (2. dubna 2011) 
směr tam směr zpět 

příjezd odjezd 
stanice 

příjezd odjezd 
 8:50 Ostrava hl.n. 15:55  

8:56 8:57 Ostrava-Stodolní 15:49 15:50 
8:59 9:01 Ostrava střed 15:45 15:47 
9:09 9:11 Ostrava-Kunčice 15:34 15:36 
9:30 9:33 Lískovec u Frýdku 15:14 15:17 
9:38 9:45 Frýdek-Místek 15:05 15:10 
9:51 9:52 Baška 14:57 15:00 
9:57 9:58 Pržno 14:51 14:52 

10:05 10:09 Frýdlant nad Ostravicí 14:38 14:44 
10:17 10:33 Čeladná 14:26 14:32 
10:48  Frenštát pod Radhošt ěm  14:10 

  
Kateřina Šubová 
regionální mluvčí ČD,  M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz 

HOT LINE (nep řetržitá tisková služba): 724 977 822, e-mail: press@cd.cz  

Informace o Českých drahách, a. s.   
 

Akciová společnost České dráhy patří k předním železničním dopravcům v rámci Evropské unie. V roce 2010 využilo její spoje 

163 milionů cestujících. V jízdním řádu 2010/11 vypraví České dráhy průměrně více než 7 000 spojů každý den. Společnost 

masivně investuje do obnovy vozidlového parku pro regionální i dálkovou dopravu. Loni uzavřela smlouvy na modernizaci 

stávajících a nákup nových vagonů a souprav za téměř 10 miliard korun. S tím úzce souvisí zkvalitňování služeb. Letos České 

dráhy spustily projekt zvyšování kvality ve vlacích EC a IC, a rozšiřují tak obdobný standard servisu jako ve spojích SuperCity 

Pendolino i na další dálkové vlaky.  

Veškeré informace o spojích a cenách získají klienti na www.cd.cz nebo 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. 

Na eShopu Českých drah nebo přes Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, 

Ex, IC, EC a SC). Zároveň zde dopravce nabízí výběr levných SporoTiketů na vnitrostátní i mezinárodní cestování. 


