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TISKOVÁ ZPRÁVA

Švestková dráha ožije parním provozem

KONTAKT:

Víkendová turistická linka T4 Lovosice - Most, která vede z větší části po takzvané
Švestkové dráze, zahájí 30. března 2018 svou novou sezónu. Kromě pravidelných
víkendových vlaků společnost AŽD Praha nasadí také mimořádný parní vlak tažený
lokomotivou 354.195 přezdívanou Všudybylka.
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Slavnostní zahájení sezóny 2018 se uskuteční na Velký pátek v Mostě ráno od
7:30 hod za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. První mimořádný
parní vlak se čtyřmi historickými a jedním bufetovým vozem vyjede z Mostu do
Lovosic v 8:30. Z Lovosic se pak bude vracet v 11:05 hod. Pro očekávaný velký
zájem příznivců železnice se parní vlak podruhé vydá do Lovosic v 13:55 hod a zpět
v 16:44 hod. Jízdenky, pro dospělé za 80 Kč a děti od 6 do 15 let za 30 Kč v jednom
směru, se budou prodávat přímo ve vlaku. V provozu budou také pravidelné
víkendové vlaky, které si na této trati objednává Ústecký kraj v rámci turistických
krajských linek. AŽD Praha má na provozování turistických vlaků s krajem uzavřenu
smlouvu do roku 2021.
Společnost AŽD Praha koupila takzvanou Švestkovou dráhu (trať č. 113), coby
zbytný majetek, od státu prostřednictvím Správy železniční dopravní cesty v roce
2016. Od té doby byly zahájeny masivní opravné práce a z kdysi téměř zrušené
lokálky se stala výstavní regionální trať. Důkazem toho je, že opravené nádraží
v Třebívlicích, získalo druhé místo v rámci soutěže Nejkrásnější nádraží 2017.
„Postupně plníme vše, co jsme při odkoupení tratě slíbili. Opravujeme trať do
stoprocentního stavu a současně instalujeme potřebné zabezpečovací a sdělovací
technologie, abychom mohli na trati testovat námi vyráběné a vyvíjené technologie.
Instalací technologií, které najdete pouze na hlavních či koridorových tratích, se tak
ze Švestkové dráhy stane nejmodernější regionální trať v Evropě. Současně jsme
se zavázali na trati číslo 113 provozovat drážní dopravu. Zatímco dnes jde
o víkendové turistické vláčky, rádi bychom, ve spolupráci s Ústeckým krajem, vrátili
na trať i pravidelnou dopravu. Děláme vše pro to, aby se tak stalo. Opravami
a instalací moderních technologií zkrátíme jízdní doby pod požadovanou hodinu
a současně pracujeme na pořízení moderních motorových jednotek,“ říká generální
ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle.
Podrobnosti k provozu v rámci víkendové turistické linky najdete na webové
adrese: www.azd.cz/linka-t4.
Pokud má vaše redakce zájem o jízdu mimořádným parním vlakem dne
30. 3. 2018, napište počet a jména zástupců redakce na e-mail:
dlabaja.jiri@azd.cz. Televize mohou delegovat dva zástupce, tištěná či
elektronická média pouze jednoho. Ve vlaku je vyhrazeno pouze 10 míst pro
média. Prvním deseti zájemcům bude jízda vlakem potvrzena prostřednictvím
e-mailu.
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