Olomouc, 20. září 2016

V rámci regionálního dne železnice v Ostravě
nechají
České
dráhy
nahlédnout
cestující
do „zákulisí“
Do prostředí, kam se za normálních okolností veřejnost nepodívá, zvou tuto
sobotu 24. září České dráhy v rámci Regionálního dne železnice v Ostravě.
Během oslav se návštěvníci mohou projet parními vlaky, nebo si prohlédnout
prostory řídícího stavědla odkud dispečeři koordinují vlakový provoz.
Centrem oslav svátku železničářů v Moravskoslezském kraji se tuto sobotu stane areál železniční
stanice Ostrava hl.n. a její okolí. České dráhy u této příležitosti vypraví zvláštní historické parní vlaky
tažené lokomotivou 464.202 „Rosnička“. Na tzv. „ostravské kolečko“ vyjede souprava celkem čtyřikrát –
v 9:05, 11:05, 13:05 a 15:05.
Další zvláštní motorový vlak bude jezdit po areálu železniční stanice Ostrava hl.n. Tyto jízdy budou
s prohlídkou prostor ČD Cargo, Střediska oprav kolejových vozidel Ostrava (bývalé depo). Souprava
bude vyjíždět z Ostravy hl.n. každou hodinu od 9:00 do 15:00. Ukončení vyjížďky bude na elektrodispečinku
SŽDC ve Skladištní ulici.
Jízdenky si mohou zájemci pořídit ve stanicích Ostrava hl.n., Ostrava-Svinov a Ostrava střed. Ve zvláštních
vlacích neplatí tarifní ani mimotarifní slevy. Jednosměrná jízdenka na „ostravské kolečko“ přijde na 40 korun.
Děti od 6 do 15 let platí polovinu, děti do 6 let pojedou zdarma.
Doprovodný program:
•

Okružní jízdy na trase Ostrava hl.n. – řídící stavědlo Ostrava hl.n. – Středisko oprav kolejových vozidel
ČD Cargo Ostrava – elektrodispečink SŽDC

•

Prohlídky řídícího stavědla v Ostravě hl.n.

•

Den otevřených dveří v bývalém lokomotivním depu

•

V areálu SŽDC na ulici Skladištní v Ostravě ukázky práce hasičů a výškových prací, expozice
zvláštních drážních vozidel a den otevřených dveří Elektroúseku

•

Od 9:00 do 16:00 vyhlídkové jízdy historickými vozidly Dopravního podniku Ostrava z hlavního nádraží

•

Prohlídky expozic v Železničním muzeu moravskoslezském na nádraží Ostrava střed s novou
modelovou železnicí

•

Propagační autobus ODISbus Koordinátora ODIS

Jízdní řád parního vlaku „ostravské kolečko“ v sobotu 24. září 2016
Ostrava hl.n.
Ostrava střed
Ostrava-Kunčice
Ostrava-Vítkovice
Ostrava-Svinov
Ostrava hl.n.

09:05
09:11–09:18
09:26–09:41
09:48–09:51
10:03–10:08
10:19

11:07
11:13–11:18
11:26–11:41
11:48–11:51
12:03–12:08
12:19

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

13:05
13:11–13:18
13:26–13:41
13:48–13:51
14:03–14:08
14:19

15:05
15:11–15:18
15:26–15:41
15:48–15:51
16:03–16:08
16:19

Trasy zvláštních vlaků v rámci Regionálních dnů železnice Ostrava:

Partneři Regionálního dne železnice v Ostravě jsou ČD Cargo, SŽDC, Železniční muzeum
moravskoslezské, Škoda, Dopravní podnik Ostrava, ODIS, NH Trans, Expol trade a AWT.

Mgr. Monika Bezuchová
tisková mluvčí ČD
T: 777 162 436
hot-line tiskového oddělení ČD pro mimořádnosti: 724 977 822, press@cd.cz

O společnosti 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.

