Jízdné
Parní vlaky „Ostravské kolečko“

▶
▶
▶

cestující od 15 let 100 Kč
děti od 6 do 15 let 50 Kč
děti do 6 let zdarma (bez nároku na místo k sezení)

Jednosměrná jízdenka
Ostrava hl. n. – Bohumín
nebo Bohumín - Ostrava hl. n.

▶
▶

cestující od 15 let 50 Kč
děti 6–15 let 25 Kč

Zvláštní vlak po vlečkách AWT

▶
▶
▶

Bohumín

Partneři:

rezervace pro cestující od 15 let 50 Kč
rezervace pro děti 6–15 let 25 Kč
děti do 6 let zdarma (bez nároku na místo k sezení)

Prodej jízdenek na zvláštní parní vlaky je zajištěn ve stanicích Bohumín,
Ostrava hl. n. a Ostrava-Svinov. Pro jízdu po vlečkách AWT je nutná
rezervace pro všechny cestující starší 6 let z důvodu omezené
kapacity vlaků. Prodej je zajištěn ve stanicích Bohumín a Ostrava hl. n.
Rezervace nezaručuje určité místo ve vlaku. Ve vlacích neplatí tarifní ani
mimotarifní slevy. Prodej zbylých jízdenek a rezervací ve vlaku.

Ostrava, Bohumín
29. září od 9:30 do 15:30 h

Oslavy regionálního Dne železnice
s jízdami historických vlaků
a doprovodným programem.

www.cd.cz

www.cd.cz/fb

221 111 122

@ceskedrahy

www.denzeleznice.cz

Stav k X. X. 2018

Oslavte s námi regionální Den železnice na Ostravsku,
který je tradičně ve znamení vyjížděk zvláštními vlaky
a s pestrým doprovodným programem v železničních stanicích
Ostrava hl. n. a Bohumín. Navíc můžete navštívit železniční
provozy, do kterých se cestující běžně nedostanou.

Trasa zvláštních vlaků
Schéma zahrnuje jízdy parních vlaků „Ostravské kolečko“, jízdy
zvláštních vlaků po vlečkách AWT a okružní vyjížďky po areálu
stanice Ostrava hl. n.

Program
Bohumín

Doprovodný kulturní program v Bohumíně

▶
▶
▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

zvláštní parní vlaky „Ostravské kolečko“ tažené lokomotivou „Rosnička “
jízdy zvláštních vlaků po vlečkách AWT, a. s.
den otevřených dveří v bohumínském depu kolejových vozidel
atrakce pro děti a kulturní program
prodej železniční literatury
prezentační ODISbus Koordinátora ODIS s.r.o.

Ostrava

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

zvláštní parní vlaky „Ostravské kolečko“ tažené lokomotivou „Rosnička “
jízdy zvláštních vlaků po vlečkách AWT, a. s.
okružní jízdy na trase Ostrava hl. n. – řídicí stavědlo Ostrava hl. n. –
elektrodispečink SŽDC, s. o.
exkurze do řídicího stavědla s odborným výkladem
prohlídka pracoviště elektrodispečerů – areál SŽDC, s. o., ul. Skladištní
ukázky prací hasičů – areál SŽDC, s. o., ul. Skladištní
expozice speciálních drážních vozidel SŽDC, s. o. – areál SŽDC, s. o.,
ul. Skladištní
prodej upomínkových předmětů v ČD centru Ostrava hl. n.
jízdy historickými tramvajemi Dopravního podniku Ostrava, a. s.,
mezi hlavním nádražím a Výstavištěm
prohlídka expozic v Železničním muzeu moravskoslezském v železniční
stanici Ostrava střed (placené vstupné)

Jízdní řád
Parní vlaky „Ostravské kolečko“
Tam

Zastávka
Bohumín

Parní vlak „Ostravské kolečko“

Ostrava

9:00 zahájení prodejních stánků, atrakcí pro děti...
9:30–9:50 Dechová hudba Bohumín
9:50–10:00 oficiální zahájení zástupci ČD, MSK a města, moderátor
10:00–10:20 Dechová hudba Bohumín
10:20–11:00 Kometa je popleta – divadelní pohádka Divadlo Kejkle
11:00–11:30 dětský program s mašinkami – animátorka Terezka
11:30–12:30 kapela Cofe@Vlna
12:30–13:00 dětský program s mašinkami – animátorka Terezka
13:00–13:50 kapela Do pohody
13:50–14:20 dětský program s mašinkami – animátorka Terezka
14:20–15:30 kapela Do pohody

Zvláštní vlak po vlečkách AWT
Okružní jízdy na trase Ostrava hl. n. – řídicí stavědlo
Ostrava hl. n. – elektrodispečink SŽDC, s. o.

11:25

14:25

Ostrava hl. n.

11:45

14:45

Ostrava-Stodolní

11:50

14:50

Ostrava střed

11:55

14:55

Ostrava-Kunčice

12:17

15:17

Ostrava-Vítkovice

12:25

15:25

Ostrava-Svinov

12:40

15:44

Ostrava hl.n.

9:30

12:49

15:55

Bohumín

9:40

12:59

16:05

10:15

13:13

Vlaky po vlečkách AWT
Tam

Zastávka
Bohumín
Ostrava-Stodolní

11:50*

14:50*

Ostrava hl. n.

12:02

15:02

Bohumín

12:17

15:17

* možný přestup na parní vlak „Ostravské kolečko“

