
                                                                                                                             

                                                                                                                                   

 

 

 

Ostrava, 13. září 2011 

Den železnice s oslavou 120. výro čí trati 
Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou 

Oslavy Dne železnice se spojí v Moravskoslezském kr aji se 120. výro čím 
zahájení provozu na trati ze Suchdola nad Odrou do Budišova nad 
Budišovkou. V rámci oslav vypraví tuto sobotu 17. z áří České dráhy 
historický parní vlak v čele s lokomotivou 433.002 „Mat ěj“. Záštitu nad 
jízdou parního vlaku p řevzal hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav 
Pavlas. Oslavy zpest ří jízdy motorového vozu M131.1 „Hurvínek“ ze 
Suchdola nad Odrou do Fulneku. Vedle jízd historick ých vlak ů je 
připraven i doprovodný program. 
 

„Parní vlak v čele s „Mat ějem“ vyjede ze Suchdola nad Odrou p řesně o půl osmé ráno. 

Do Budišova dorazí krátce p řed polednem. Zastaví ve všech stanicích a zastávkác h. Vedle 

parních jízd vypravíme na pravidelných spojích hist orický motorák „Hurvínek“ ze Suchdola do 

Fulneku. Pro milovníky železnice jsme na suchdolské m nádraží p řipravili výstavu typických 

i netradi čních kolejových vozidel. Vedle sou časné Regionovy bude k vid ění třeba dieslová  

lokomotiva Rosni čka nebo sn ěhový pluh,“  přibližuje Miroslav Klich, ředitel Krajského centra osobní 

dopravy ČD v Ostravě. Na oslavách vedle Českých drah spolupracují Kroměřížská dráha, o.s., města 

Budišov nad Budišovkou, Suchdol nad Odrou, Vítkov a Fulnek. 

Doprovodný program k oslavám 120. výro čí trat ě  

• Suchdol nad Odrou  – výstava železničních vozidel (lokomotiv, motorových vozů a další 

techniky), výstava železničních modelů, výstava obrazů s železniční tématikou pana Jiřího 

Šepse nebo westernový den s projížďkou kočárem atd.; 

• Odry  – výstava historické i soudobé hasičské techniky; 

• Vítkov  – oslava 710 let od první písemné zmínky o městě, výstava silničních veteránů, 

farmářský den, taneční vystoupení; 

• Svatoňovice  – přehlídka leteckých modelářů; 

• Kloko čov  – celodenní program ve stylu country; 

• Budišov nad Budišovkou  – v Muzeu břidlice si mohou zájemci vyzkoušet štípaní břidlice 

a mohou si z ní udělat upomínkový předmět; 

• Fulnek – po celý den bude do Fulneku jezdit na pravidelných spojích historický motorový vůz 

M 131.1 „Hurvínek“ za běžné jízdné ČD. Ve městě proběhne Fulnekfest – Festival rockové 

hudby. 



 

Jízdní řád historického parního vlaku ze 
Suchdola n. O. do Budišova n. B. 

(17. září 2011) 
odjezd stanice odjezd 

7:30 Suchdol nad Odrou 18:02 

7:40 Mankovice 17:53 

8:20 Odry 17:44 

8:25 Odry-Loučky 17:12 

8:30 Jakubčovice n. O. 17:07 

8:39 Heřmánky 17:00 

9:25 Klokočov 16:50 

10:44 Vítkov 16:15 

10:57 Čermná ve Slezsku 15:10 

11:30 Svatoňovice 15:00 

11:42 Budišov nad Budišovkou 13:50 

Jízdní řád historického parního vlaku ze 
Suchdola n. O. do Fulneku 

(17. září 2011) 
odjezd stanice odjezd 

18:06 Suchdol nad Odrou 19:45 

18:19 Fulnek 19:30 

Za zpáteční jízdenku zaplatí dosp ělí 130 korun, d ěti od 6 do 15 let 70. Jednosm ěrná jízdenka 
stojí 70 K č a děti platí 40 korun.  Kdo chce cestovat kratší úsek, může si zvolit úsekové jízdné, které 
stojí 30 korun pro dospělého a 20 korun pro dítě. Děti do šesti let cestují zdarma, zdarma je i přeprava 
kočárků. 

Na regionální Den železnice v Moravskoslezském kraji o týden později naváže druhý Národní Den 
železnice. Ten se letos koná 24. zá ří v areálu depa kolejových vozidel a na hlavním nád raží 
v Děčíně. Celodenní program začne v 10 hodin a zájemci budou moci navštívit sekce Svět zábavy 
s programem pro malé i velké návštěvníky, Svět historie s výstavou historických lokomotiv nebo Svět 
změny na železnici s možností prohlídky moderních vozů a lokomotiv. Vstup bude zdarma. 

Den železnice p řipomíná datum 27. zá ří 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou 
konstruktéra Georga Stephensona mezi anglickými m ěsty Stockton a Darlington na trase dlouhé 
40 km. Byla to revolu ční změna, která nahrazovala ko ňské povozy, za čaly se budovat trat ě 
a postupn ě přecházela p řeprava zboží a cestujících na železnici. Na našem ú zemí se první 
železnice objevila v roce 1832, kdy byla vybudována  naše první kon ěsp řežka mezi rakouským 
Lincem a Českými Bud ějovicemi.  

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. 


