Brno, 26. září 2018

Boskovice hostí regionální Den železnice 2018
O tomto víkendu vrcholí zářijové akce spojené s oslavami Dne železnice 2018.
V sobotu 29. září budou železničáři slavit v Jihomoravském kraji. Doprovodný
program proběhne v Boskovicích, kam se mohou zájemci svézt z Brna
historickým vlakem.
Dějištěm oslav jihomoravského regionálního Dne železnice se stanou poslední zářijovou sobotu Boskovice.
Zvláštní vlak v čele s motorovou lokomotivou 751.001 „Bardotka“ pojede po trase Brno – Adamov – Blansko –
Boskovice a zpět. Město Boskovice nebylo jako cíl historického vlaku vybráno náhodou, proběhnou zde XV.
Husí slavnosti s bohatým doprovodným programem. V sobotu se návštěvníci mohou těšit například na
vystoupení skupiny Mirai, zazpívá také Pepa Vojtek, v parku bude trh lidových řemesel a místní restaurace se
chystají podávat husí menu.
Mezi další turistické tipy v Boskovicích patří například návštěva více než 40 metrů vysoké radniční věže
na Masarykově náměstí, která bude po dobu Husích slavností přístupná veřejnosti, boskovický zámek či
zřícenina hradu nad městem.
Regionální Dny železnice hostila během měsíce září i další města: Česká Třebová, Olomouc, Praha,
Horažďovice, Trutnov a Příbram. Vyvrcholením oslav byl 22. září Národní den železnice, který letos proběhl
v Českých Budějovicích. Regionální oslavy zakončí poslední zářijovou sobotu akce v Boskovicích a Ostravě.

Proč se slaví 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. První parou tažený vlak pak přijel z Vídně do
Břeclavi a následně také do Brna v roce 1839, již před 179 lety.
Podrobný program regionálního Dne železnice v Jihomoravském kraji, včetně jízdního řádu parního
vlaku, najdete na stránkách www.denzeleznice.cz.
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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 přes 175 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 miliard korun do nákupu a modernizace vozidel.
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