
 

 

 

 

 

 

České Budějovice, 27. dubna 2011 

„Vlak Osvobození“ p řipomene konec 2. sv ětové 
války, dnes do n ěj začal prodej jízdenek 

V rámci oslav konce 2. sv ětové války vypraví České dráhy v ned ěli 8. kv ětna 
„vojenský“ parní vlak z Českých Bud ějovic do Netolic. Zájemci, kte ří cht ějí  
vid ět bitvu okupa čního vojska, jedoucího tímto vlakem, s osvobozeneck ými 
jednotkami na demarka ční linii v Netolicích, mohou vyrazit zvláštním 
motorovým „Vlakem Osvobození“, který je na tuto p řehlídku doveze 
z jiho české metropole. P ředprodej jízdenek na tento vlak za číná práv ě dnes. 
Tato akce bude v rámci oslav konce druhé sv ětové války v celé republice 
jednou z nejv ětších.  

„Vojenský transport pod číslem WZ666 vyjede v ned ěli 8. kv ětna 10:20 z českobud ějovického nádraží 
a poveze okupa ční vojsko na demarka ční linii do Netolic, kde ovšem narazí na ozbrojené spojenecké 
americké a sov ětské jednotky. Na nádraží se odehraje bitva s osvob ozením nádraží a Netolic. 
Návšt ěvníci budou mít možnost vid ět opevn ěný vojenský vlak, mnoho dobové techniky a uniforem.  
Účast p řislíbily špi čkové kluby vojenské historie z České republiky i ze zahrani čí,“  upřesnil Jiří Kafka, 
ředitel Krajského centra osobní dopravy Českých drah v Českých Budějovicích. 

Vojenský parní vlak je ur čen pouze pro ú činkující.  Veřejnost si může vlak vyfotografovat na nádraží 
v Českých Budějovicích i po jeho trase. Pro diváky bude vypraven zvláštní motorový sp ěšný vlak, 
nazvaný „Vlak Osvobození“, který je p řepraví z Českých Bud ějovic do stanice Dív čice.  Počet míst 
v tomto vlaku je omezený, zájemci si m ůžou koupit jízdenky v p ředprodeji v ČD centru na nádraží 
v Českých Bud ějovicích, který  za čal dnes a skon čí 6. května.  Rezervace je možná telefonicky na čísle 
972 544 691. Více informací a podrobnosti o bitvě a programu v Netolicích najdete na stránkách 
www.cd.cz/jiznicechy  v záložce Nostalgické a zvláštní vlaky. 

Jízdní řád „Vlaku Osvobození“ 
České Bud ějovice – Netolice a zp ět (8. května 2011)  

směr tam směr zpět 
příj. odj. 

stanice 
příj. odj. 

 10:50 České Budějovice 18:24  
10:54 10:55 České Budějovice severní zast. 18:18 18:19 
11:00 11:01 Hluboká nad Vltavou 18:09 18:12 
11:06 11:08 Zliv 18:02 18:03 
11:15 12:10 Dívčice 17:35 17:55 
12:29  Netolice  17:15 

 

Jízdné ve „Vlaku Osvobození“ 
České Bud ějovice – Netolice a zp ět (8. května 2011)  

jízdné České Budějovice – Netolice a zpět + vstupné do 
zvýhodněných prostor 140 Kč 

děti 6 – 15 let v doprovodu dospělé osoby 70 Kč 
děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby bez nároku na 
místo k sezení zdarma 

váleční veteráni a příslušníci odboje 50 Kč 



 

 

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluvčí ČD  

M: 725 032 134, T: 972 522 004 

hotline tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


