
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

České Budějovice, 26. května 2011 

Zvláštní vlak dopraví cestující na „Den d ětí 
s armádou“ do Vojenského újezdu Boletice 

Tradiční dětský den  s Armádou České republiky se uskute ční ve st ředu 

1. června ve Vojenském prostoru Boletice. České dráhy jsou oficiálním 

dopravcem. Z Volar pojede do zastávky Hod ňov zvláštní d ětský vlak 

„Zborov“. Další možností, jak se na Den d ětí dopravit, je p římo z Českých 

Budějovic pravidelným osobním vlakem, který bude mimo řádně posílen. Akce 

je vhodná pro školní t řídy, ale samoz řejmě se jí můžou zúčastnit i rodi če 

s dětmi.  

Program D ětského dne, který p řipravily Vojenské lesy a statky ČR a Újezdní ú řad vojenského újezdu 

Boletice, za číná v 9:00 hod. v rekrea čním areálu Olšina. Na d ěti čeká celkem 18 stanoviš ť s ukázkami 

vojenské techniky, vodní záchrannou službou Český Krumlov, výcvikem loveckých ps ů, střeleckým 

trenažerem, možností st řelby ze vzduchových pistolí nebo ukázkami výcviku d ravých pták ů 

a samoz řejmě sout ěžemi. 

  

V 11:00 hod. je připraveno vystoupení sboru trubačů Vojenských lesů s odborným výkladem. Od 09:00 hodin 

je možné navštívit expozici v rámci „Roku lesů“ instalovanou na Baště Olšina na hrázi rybníka Olšina. Vstup 

na Dětský den je zdarma. 
 

Jízdní řád zvláštního vlaku „Zborov“ 
z Volar do Hodňova (1. 6. 2011) 

7:25 Volary 14:22 
7:35 Černý Kříž 14:15 
7:50 Stožec 14:41  

 9:11 Černý kříž 14:34  (pravidelný vlak Os 8116 do Stožce) 
9:18 Nová Pec 13:52 
9:55 Horní Planá 13:34 

10:06 Černá v Pošumaví 13:25 
10:12 Hodňov 13:15 

 
 

Ve zvláštních vlacích platí zvláštní tarif, který odpovídá 50% zpátečního zákaznického jízdného. Jízdenka 

ze zvláštního vlaku bude uznána i ve vlaku Os 8116 v úseku Černý Kříž – Stožec. Děti do 6 let přepravují 

České dráhy zdarma. Jízdné se hradí hromadně (za jednotlivé školní výpravy) ve vlaku. 



 

Jízdní řád vlaku z Českých Bud ějovic  
tam (vlak Os 8109) stanice  zpět (vlak Os 8118) 

8:07 České Budějovice 15:51 
8:11 České Budějovice j.z. 15:47 
8:17 Boršov nad Vltavou 15:42 
8:21 Černý Dub 15:36 
8:25 Hradce 15:32 
8:28 Vrábče 15:30 
8:33 Křemže 15:26 
8:36 Holubov 15:20 
8:39 Třísov 15:16 
8:43 Plešovice 15:13 
8:48 Zlatá Koruna 15:09 
8:53 Domoradice 15:04 
9:01 Český Krumlov 15:01 
9:11 Kájov 14:51 
9:17 Mezipotočí 14:43 
9:26 Hořice na Šumavě 14:35 
9:35 Polná na Šumavě 14:25 
9:39 Polečnice 14:22 
9:43 Hodňov 14:16 

 
 
Ve vlacích do/z Českých Budějovic platí běžný tarif Českých drah. Lze využít výhodné skupinové zpáteční 
jízdné, které např. z Českého Krumlova činí při skupině 10 osob 44 Kč na osobu. 
 

Mgr. Radka Pistoriusová 
tisková mluv čí 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. 


