Praha, 20. září 2011

Do České republiky přijíždí vlak Jana Pavla II.
Do České republiky přijede 22. září vlak Jana Pavla II. „Totus Tuus“, který
navštíví moravská a česká města a svoji cestu završí ve středu 28. září
cestou do Staré Boleslavi. Speciální vlak je putovní výstavou mapující
pontifikát papeže Jana Pavla II. Jedná se o moderní elektrickou
příměstskou jednotku pro 187 cestujících, včetně míst pro imobilní
spoluobčany. Jednotka byla vyrobena v roce 2007 firmou Newag a.s. pro
polského dopravce PKP Przewozy Regionalne. Během své cesty bude
speciálně upravený vlak plnit funkci pojízdné expozice putovní výstavy
„Osobnosti naší doby – Jan Pavel II.“. Vlak nese jméno apoštolského
papežského hesla Jana Pavla II. „Totus Tuus“ (Celý Tvůj). Zastávky vlaku
nejsou zvoleny náhodně, papež Jan Pavel II. tato místa za svého života
skutečně navštívil. Výstavu organizuje Česká biskupská konference,
České dráhy jsou oficiálním dopravcem.
Žlutá souprava je jedním z nejmodernějších vlaků současných polských železnic. Dosahuje
maximální rychlosti 110 km v hodině a je vybaven moderní informační technologií. Uvnitř
je rozhlasové a televizní studio, součástí vybavení je i 14 LCD monitorů nebo přehrávače DVD
a CD. Dveře a pohled na trať pak snímá dvacet kamer. V květnu byl vlak vysvěcen papežem
Benediktem XVI.
Vlak přijede ze Slovenska do Starého Města u Uherského Hradiště již ve středu 21. září,
veřejnosti bude zpřístupněn následující den a postupně navštíví Olomouc, Hradec Králové,
Prahu a Starou Boleslav. Vstup do vlaku a prohlídka výstavy bude pro veřejnost zcela zdarma.
V pondělí 26. září v 9:50 bude Českým drahám ve Vládním salonku na pražském hlavním nádraží
slavnostně předán dar slovenských kolegů, soška Kateřiny Alexandrijské, patronky železničářů.

Program zastávek papežského vlaku, návštěvní hodiny pro veřejnost
•

22. 9.

Staré Město u Uh. Hradiště

09:00 – 17:00

•

23. 9.

Olomouc hl.n.

09:00 – 17:00

•

24. 9.

Olomouc hl n.

09:00 – 17:00

•

25. 9.

Hradec Králové hl n.

09:00 – 17:00

•

26. 9.

Praha hl n.

09:00 – 17:00

•

27. 9.

Praha hl n.

09:00 – 17:00

•

28. 9.

Stará Boleslav

12:00 – 16:00

Kateřina Šubová
tisková mluvčí ČD, M: 724 240 718 , e-mail: subova@cd.cz
HOT LINE (nepřetržitá 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.

