
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Olomouc, 11. října 2011 

Oslavy 170 let Severní dráhy císa ře Ferdinanda 

V sobotu 15. října oslaví České dráhy na p řerovském nádraží 170. výro čí 
příjezdu prvního vlaku po Severní dráze císa ře Ferdinanda. Z Prahy pojede 
protokolární vlak Pendolino, další vlaky pak vyjedo u z Bohumína, B řeclavi 
nebo Olomouce. Železni ční minulost i sou časnost p řiblíží vystavená 
železniční vozidla a lokomotivy na p řerovském nádraží, vedle prohlídky 
soupravy Pendolino lze vyjet na parní jízdy do okol í Přerova. Oslavy zp říjemní 
bohatý doprovodný program s vystoupením Michala Dav ida, skupiny Maxim 
Turbulenc a dalších.  
 
„V P řerově se sjedou historická i moderní vozidla Českých drah. Z B řeclavi sem p řijede vlak s parní 
lokomotivou „Šlechti čna“, vlak z Olomouce poveze parní lokomotiva „Kremá k“ a vlak z Bohumína 
elektrická lokomotiva „Bobina“. Krátce p řed desátou sem dorazí také protokolární vlak z Prah y, na 
kterém bude nasazena jednotka Pendolino.  Po jeho p říjezdu prob ěhne v 10 hodin slavnostní 
zahájení oslav 170. výro čí Severní dráhy na 1. nástupišti u sedmé koleje,“  uvádí Pavel Kožený, vedoucí 
oddělení marketingové produkce ČD a doplňuje: „Oslavy 170 let Severní dráhy probíhají i p řes velkou 
rekonstrukci p řerovského železni čního uzlu, což limituje možnosti rozsáhlejší výstav y železni čních 
exponát ů, jaké si tato oslava zasluhuje. I p řes to slavíme a nabízíme o to bohatší program na po diu.“   
Zábavný program a produkce na velkém podiu proběhne v levé části přerovského nádraží, v sousedství 
autobusového nádraží. Pro děti bude připraven skákací hrad a herní stan, chybět nebude ani občerstvení. 
Vstup na oslavy je zcela zdarma. Zpřístupněna bude i souprava Pendolino, která stále láká řadu zájemců, 
všichni si ji mohou prohlédnout od 10:45 do 16:20 na 7. koleji. 

Program oslav 170 let Severní dráhy císa ře Ferninanda  

10:00  Slavnostní zahájení 

11:00  Dechový orchestr Haná 

11:00 – 12:00 Autogramiáda fotbalového vicemistra E vropy Pavla Srní čka  

12:45  Maxim Turbulenc 

14:30  Karel Bláha a jeho host Jolana Smy čková 

15:45  Michal David 

16:45  Ukon čení oslav 

V průběhu dne bude vedle prohlídky soupravy Pendolino k vi dění výstava železni čních vozidel 
a lokomotiv.  Například zde budou parní lokomotivy 534.0432, 433.002, 314.303 a 475.101. Vystavena 
bude i známá parní lokomotiva „Rosni čka“ (464.202) , vyrobená v Plzni v polovině 20. století, na kterou 
30. listopadu 2009 vyhlásilo Národní technické muzeum a Nadace Okřídlené kolo veřejnou sbírku cílenou 
na opravu kotle. Vedle parních krásek zde budou i funkční motorové lokomotivy T 466.0007 a T 334.0090 
a elektrická lokomotiva E 499.004. Během dne se také uskute ční parní jízdy do okolí P řerova po tzv. 
trianglu. V 17 hodin prob ěhne slavnostní zahájení výstavy k 170. výro čí příjezdu prvního vlaku na 
střední Moravu v přerovském Muzeu Komenského. 

 



Jízdní řády protokolárních a zvláštních vlak ů 15. října 2011 

Protokolární vlak Praha – P řerov a zp ět (15. října 2011) 
Zvl. IC 11051/10110 Zvl. IC 10100/11050 
příjezd odjezd 

stanice 
příjezd odjezd 

 7:23 Praha hl. n. 19:26  
8:22 8:23 Pardubice hl. n. 18:25 18:27 
9:36 9:37 Olomouc hl. n. 17:13 17:14 
9.51  Přerov  17:00 

 
Odbavení cestujících v t ěchto vlacích je podle standardního tarifu Českých drah. Vlak je povinn ě 
místenkový, cestující si k jízdnímu dokladu musí za koupit místenku za 70 K č nebo 35 K č se slevou 
Rail plus.  Místenky jsou k dispozici pouze do 2. třídy (vozy číslo 3 až 7), všechna místa ve vozech 1. třídy 
jsou již rezervována.  

Protokolární vlak Bohumín – P řerov a zp ět (15. října 2011) 
Zvl. Ex 11056 Zvl. Ex 11057 

příjezd odjezd 
stanice 

příjezd odjezd 
 8:12 Bohumín 18:06  

8:19 8:23 Ostrava hl. n. 17:57 18:00 
8:30 8:32 Ostrava-Svinov 17:47 17:49 
8:50 8:52 Suchdol nad Odrou 17:28 17:30 
9:06 9:08 Hranice na Morav ě 17:14 17:16 
9:17 9:20 Lipník nad Be čvou 17:02 17:04 
9:32  Přerov  16:50 

 
 Ve vlacích platí běžný tarif ČD, do vlaků nelze zakoupit místenku. 
 

Protokolární vlak B řeclav – P řerov a zp ět (15. října 2011) 
Zvl. Ex 11057 Zvl. Ex 11056 

příjezd odjezd 
stanice 

příjezd odjezd 

 7:50 Břeclav 19:20  

8:10 8:15 Hodonín 18:58 19:00 

8:45 8:55 Staré Město u Uh. Hr. 18:27 18:28 

9:10 9.13 Otrokovice 18.01 18:11 

9:27 9:37 Hulín 17:45 17:47 

9:52  Přerov  17:30 
 
V protokolárním vlaku z/do Břeclavi platí globální cena. Jízdenky je možné zakoupit pouze u vlakového 
doprovodu před odjezdem nebo přímo ve vlaku, do vlaků nelze zakoupit místenku. Jednosměrné jízdné do 
Přerova z Břeclavi a Hodonína stojí 120 korun, zpáteční 220. Ze Starého Města u Uherského Hradiště stojí 
jízdenka 100, zpáteční 180 a z Otrokovic a Hulína je za 80 Kč, zpáteční jízdné je za 140 korun. Cestovat lze 
i kratší úsek, jízdenka stojí 40 korun (pro jeden úsek). 
 
 

Protokolární vlak Olomouc – P řerov a zp ět (15. října 2011) 
Zvl. Sp 10107 Zvl. Sp 10121 

příjezd odjezd 
stanice 

příjezd odjezd 

 8:45 Olomouc hl. n. 17:47  

9.12  Přerov  17.20 
 
Ve spěšném vlaku platí globální jízdné. Jízdenky bude prodávat vlakový doprovod před odjezdem nebo 
přímo ve vlaku, do vlaků si nelze zakoupit místenku. Jednosměrná jízdenka stojí 60 korun, zpáteční 100. 
Děti do 15 let platí poloviční jízdné. 
 



Součástí sobotních oslav budou i parní jízdy po tzv. p řerovském trianglu z/do P řerova p řes 
Prosenice, Dluhonice, Rokytnice u P řerova a Brodek u P řerova. Vedle parní lokomotivy „Krémák“ 
pojede i parní lokomotiva „Mat ěj“.  Historický parní vlak vyjíždí z p řerovského nádraží v 10:27, zp ět 
se vrátí v 11:30. Jízdné do mimořádného vlaku stojí 100 korun a děti do 15 let platí polovinu, nejmenší děti 
do 6 let cestují zdarma.  
 
Ve stejný den se uskute ční i parní jízdy mezi P řerovem a Olomoucí.  Jednosměrné jízdné z Přerova 
do Olomouce stojí 60 korun, zpáteční 100. Zvýhodněné, poloviční, jízdné platí děti od 6 do 15 let. 
 

Jízdní řád parních vlak ů                     
Přerov – Olomouc (15. října 2011) 

 příjezd odjezd 

Přerov ------ 11:53 
Grygov 12:10 12:11 

Olomouc hl. n. 12:20 13:08 
Grygov  ------ 13:18 

Brodek u Přerova 13:27 13:29 

Přerov 13:43 13:55 
Grygov 14:12 14:13 

Olomouc hl. n. 14:22 15:33 
Brodek u Přerova 15:51 15:52 

Přerov 16:05  

 
 
Kateřina Šubová 
tisková 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. 
 


