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Brno, 23. září 2015 

Oslavy Dne železnice na Brn ěnsku 

Poslední zá řijovou sobotu vypraví České dráhy parní vlak z brn ěnského 
hlavního nádraží do Zastávky u Brna, kde se konají oslavy Dne železnice 
a Hornického dne. V čele vlaku s historickými vozy ze 40. a 50. let minu lého 
století pojede lokomotiva 475.101 „Šlechti čna“, na konci vlaku m ůžou cestující 
využít služební v ůz pro bezplatnou p řepravu jízdních kol a ko čárků. V Zastávce 
u Brna bude možnost si historickou parní lokomotivu  důkladn ě prohlédnout. 
Do kopc ů směr Rapotice a Kralice nad Oslavou se b ěhem dne vydá vlak tažený 
historickou dieselovou lokomotivou T 478.1001 „Bard otka“. 

V Zastávce se v sobotu 26. zá ří uskute ční Hornické slavnosti plné zábavy pro malé i velké návšt ěvníky. 
V nabídce bude prodej zabijačkových specialit nebo zahrádkářská výstava. Pro děti jsou připraveny soutěže 
o dárečky, skákací hrad nebo malování na obličej. Zájemci mohou také využít měření rizikových faktorů v rámci 
akce Den zdraví nebo si vyzkoušet jízdu na elektrickém kole. Program je p řipraven také v Babicích, 
v Rosicích u Brna nebo ve Zbýšov ě. Spojení jednotlivých míst bude zajištěno bezplatnou kyvadlovou 
autobusovou dopravou od 10 do 15 hodin: 

• odjezd od stanice ČD v Zastávce u Brna směr Babice u Rosic, Regionální úzkorozchodná železnice 
Zbýšov: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 hod. 

• odjezd od Regionální úzkorozchodné železnice Zbýšov směr Babice u Rosic, stanice ČD v Zastávce 
u Brna: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 hod. 

• odjezd od stanice ČD v Zastávce u Brna směr náměstí v Rosicích: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 hod. 
• odjezd z náměstí v Rosicích směr stanice ČD v Zastávce u Brna: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 hod. 

Za jednosměrnou jízdenku do parního vlaku Brno – Zastávka u Brna zaplatí dospělí cestující 100 korun, 
za zpáteční 140. Děti od 6 do 15 let platí polovinu jízdného, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P obdrží slevu 75 %. 
Do pátku lze zakoupit jízdenky v předprodeji ve všech pokladnách ČD, zbylé jízdenky u průvodčích před 
odjezdem historického vlaku. 

Jízdní řád parního vlaku z Brna hl.n. 
do Zastávky u Brna (26. zá ří 2015) 
tam stanice  zpět 
8:46 Brno hl.n. 15:35 
8:57 Troubsko 15:23 
9:01 Střelice dolní 15:20 
9:07 Střelice 15:16 
9:11 Omice 15:11 
9:15 Tetčice 15:07 
9:18 Rosice u Brna 14:59 
9:22 Zastávka u Brna 14:55 

 

Jízdní řád dieslového vlaku Zastávka 
u Brna – Kralice n. Osl. (26. zá ří 2015) 

tam stanice  zpět 
10:44 Zastávka u Brna 12:05 
10:55 Vysoké Popovice 11:59 
11:02 Rapotice 11:54 
11:08 Kralice n. Osl. 11:40 
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Proč slavíme Den železnice? 

Den železnice připomíná datum 27. září 1825, kdy byl zahájen provoz s parní lokomotivou konstruktéra Georga 
Stephensona mezi anglickými městy Stockton a Darlington na trase dlouhé 40 km. Byla to revoluční změna, 
která nahrazovala koňské povozy, začaly se budovat tratě a postupně přecházela přeprava zboží a cestujících 
na železnici. Na našem území se první železnice objevila v roce 1832, kdy byla vybudována naše první 
koněspřežka mezi rakouským Lincem a Českými Budějovicemi. 

Kateřina Šubová 
Tisková mluvčí ČD 
724 240 718 
hotline tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz 
 

O spole čnosti České dráhy, a.s. 

Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti přes 170 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma od roku 2008 do nákupu a modernizace vozidel 37 miliard korun. V aktuálním jízdním řádu spustily České 
dráhy ve spolupráci s ÖBB projekt spojení Prahy, Brna, Vídně a Grazu jednotkami railjet a od letošního prosince zahájí spolu s DB nový 
koncept spojení Prahy, Berlína a Hamburku. 


