Ostrava, 1. října 2014

Den železnice na Ostravsku
Tradiční oslavy železničářů vypuknou na Ostravsku tuto sobotu 4. října. I letos
se hlavní program odehraje na bohumínském a ostravském hlavním nádraží.
Spojení mezi místy oslav zajistí historické parní vlaky, ve kterých bude hrát
hlavní roli nově opravená lokomotiva 464.202 „Rosnička“. V Bohumíně se
otevřou brány depa kolejových vozidel, exkurzi s odborným výkladem nabídne
ústřední stavědlo. V Ostravě se zpřístupní pracoviště depa společnosti
ČD Cargo a v areálu ve Skladištní ulici předvedou svou techniku pracovníci
Správy železniční dopravní cesty. Společnost AWT nabídne vyhlídkové jízdy
zvláštními vlaky po síti svých vleček a k vyhlídkovým jízdám se připojí
i historická vozidla Dopravního podniku Ostrava.
Pestrý kulturní program proběhne od 9 do 16 hodin před nádražím v Bohumíně. O dobrou náladu se postarají
vystoupení mažoretek, dechového orchestru ČD a také kapel Come and Play, Acoustica a Grog. Pro děti budou
připraveny lákavé atrakce, trampolína nebo skákadla, pro tvořivější tvarování balonků nebo malování na obličej.
Kromě Kinematovlaku s projekcí pohádek a filmů děti jistě zaujme Sičova drobná železnice.

Program Dne železnice na Ostravsku
•
•
•
•
•
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•
•
•

zábavní program v areálu stanice Bohumín (od 9 do 16 hod.) včetně bohaté nabídky občerstvení
zvláštní parní vlaky mezi Ostravou a Bohumínem
prohlídky pracovišť ve stanicích Bohumín a Ostrava hl.n. s odborným komentářem
jízdy historickými tramvajemi Dopravního podniku Ostrava mezi Hlavním nádražím a Výstavištěm
zvláštní vlaky po vlečkách AWT
zvláštní jízdy na trase elektrodispečink SŽDC – Ostrava hl.n. – řídicí stavědlo Ostrava hl.n. – depo
kolejových vozidel ČD Cargo
prohlídky expozic v Železničním muzeu moravskoslezském na nádraží Ostrava střed s novou
modelovou železnicí
expozice speciálních drážních vozidel SŽDC – areál SŽDC, ul. Skladištní
výstavní autobus Dopravního podniku Ostrava, a. s., a výstavní ODISbus koordinátora KODIS, s. r. o.

Jízdní řád zvláštních parních vlaků
(4. října 2014)
směr Bohumín – Ostrava hl.n.
Bohumín
7:50
9:50
13:50
Ostrava hl. n.
8:05
10:05
14:05
směr Ostrava hl.n. – Bohumín
Ostrava hl. n.
8:40
10:40
14:40
Bohumín
8:55
10:55
14:55

15:50
16:05
16:40
16:55

Prodej jízdenek na zvláštní vlaky bude zajištěn ve stanicích Bohumín, Ostrava hl.n. a Ostrava-Svinov.
Ve vlacích neplatí tarifní ani mimotarifní slevy. Jednosměrná jízdenka stojí 30 Kč, poloviční cena pro děti od
6 do 15 let je 15 Kč.

České dráhy, a.s. – tiskové oddělení
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Hotline tiskového oddělení ČD: T 724 977 822, press@cd.cz, www.cd.cz/press

Na jízdu po vlečkách AWT je nutno zajistit si rezervaci (30 Kč), která bude v prodeji ve stanicích Bohumín
a Ostrava hl.n. Tato rezervace nezaručuje konkrétní místo ve vlaku, je nutná z důvodu omezené kapacity vlaku.
Rezervace je nutná pro všechny cestující starší 15 let.
V každou celou hodinu od 9:00 do 15:00 hod. se uskuteční okružní jízdy po areálu Ostrava hl.n. na trase
stanice Ostrava hl.n. – řídicí stavědlo – depo ČD Cargo, SOKV Ostrava – elektrodispečink SŽDC. Cestující
budou nastupovat ve stanici Ostrava hl.n., okružní jízda bude ukončena na elektrodispečinku SŽDC (Skladištní
ulice, za Českou poštou).

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 společnosti České dráhy, a.s.
České dráhy patří k předním železničním společnostem v rámci Evropské unie. Každý všední den vypraví národní dopravce přes 7 300
vlaků. Zákazníci pozitivně vnímají probíhající změny v kvalitě poskytovaných služeb a jejich počet roste zejména v dálkové a v příměstské
dopravě. V roce 2013 využilo spoje Českých drah 169,3 milionu cestujících.

