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Rožnov pod Radhoštěm, 12. září 2017 

Rožnovské parní léto zakon čí Běh Emila Zátopka  
V sobotu 16. zá ří vyjede naposledy zvláštní vlak na trase Valašské Meziříčí – 
Rožnov pod Radhošt ěm. Jízdy nostalgickými vlaky tak po celou sezónu 
dopl ňovaly programu 750 let m ěsta Rožnova p. R. V po řadí pátou jízdu budou 
moci zájemci využít p ři cest ě na Běh rodným kraje Emila Zátopka. Ten má start 
v rodném m ěstě tohoto českého olympionika, v Kop řivnici, a cíl závod je pak ve 
22,3 kilometru vzdáleném Valašském muzeu v p řírodě právě v Rožnov ě p. R. 

V čele posledního vlaku pojede historická dieselová lokomotiva. Zároveň však ČD nabídnou svezení v 
historických vozech ze 40. let minulého století. V Rožnově pod Radhoštěm. ve Valašském muzeu v přírodě se 
pak návštěvníci můžou těšit i na běhy dětí a doprovodný program se soutěžemi, ale později i vyhlášení výsledků 
závodu za účasti členů Českého klubu olympioniků spolu s Danou Zátopkovou v amfiteátru. 

Jízdenky jsou v předprodeji ve všech pokladnách ČD.  

 Jízdní řád zvláštního vlaku 
     (16. září 2017) 
 

 

stanice tam zpět tam zpět 
Valašské Mezi říčí 8:54–9:10  11:24 13:10 15:24–15:40 
Zašová 9:21 11:14 13:20 15:14 
Zubří 9:29 11:06 13:29 15:06 
Rožnov pod Radhošt ěm 9:33 11:00 13:35 15:00 

. 

Více informací najdete na www.cd.cz/zazitky . Podrobn ější informace  k organizaci B ěhu Emila Zátopka 
je k dispozici na: http://beh-roznov.koprivnice.org/  

Mgr. Monika Bezuchová  
tisková mluvčí ČD  
T: 777 162 436 
Hot-line tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 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 zhruba 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 desítky milionů korun do nákupu a modernizace vozidel. 


