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Parní vlak „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)

Parní vlak po vlečkách AWT  
(po části staré Košicko-bohumínské 
dráhy)
//   Bohumín – Návsí (nebo zpět) 150 Kč dospělý/75 Kč dítě 6-15 let

//   Bohumín – Český Těšín (nebo zpět) 100 Kč dospělý/50 Kč dítě

//   Český Těšín – Návsí (nebo zpět) 50 Kč dospělý/25 Kč dítě 

//   Pro úsek Bohumín – Návsí (nebo zpět) možnost zakoupení místenky  
v ceně 20 Kč přednostně do historických vozů.

//   děti do 6 let zdarma (bez nároku na místo k sezení)

Prodej jízdenek a místenek na parní vlaky je zajištěn ve stanicích 
Bohumín, Ostrava hl. n. a Český Těšín. Ve vlacích neplatí tarifní ani 
mimotarifní slevy. Prodej zbylých jízdenek ve vlaku.

Partneři:

Oslavy regionálního Dne železnice  
s jízdami historických vlaků  

a doprovodným programem. 

Jízdné

Lokomotiva „Rosnička“

Bohumín
28. září od 9:00 h

Návsí



Oslavte s námi regionální Den železnice v Bohumíně, 
který je tradičně ve znamení vyjížděk parními vlaky 
a s pestrým doprovodným programem. Navíc můžete  
navštívit železniční provozy, do kterých se cestující  
běžně nedostanou.

//   parní vlak „Ostravské kolečko“ tažený lokomotivou „Rosnička “

//   parní vlak po vlečkách AWT, a. s.  
 (po části staré Košicko-bohumínské dráhy)

//   den otevřených dveří v bohumínském depu kolejových vozidel

//   atrakce pro děti a kulturní program

//   prodej železniční literatury

//   prezentační ODISbus Koordinátora ODIS s.r.o.

//   9:00–9:50 dechová hudba Bohumín

//   9:50–10:00 oficiální zahájení 

//   10:00–10:15 dechová hudba Bohumín

//   10:15–10:50 divadlo Loutkový svět – pohádka

//   11:00–12:00 kapela Sasaband

//   12:10–13:00 divadlo Loutkový svět – animační program

//   13:15–14:15 písničkář René Souček

//   14:30–15:30 zpěvačka Veronika June

Schéma zahrnuje jízdy parních vlaků „Ostravské kolečko“, jízdy
parních vlaků po vlečkách AWT (po části staré Košicko-bohumínské 
dráhy) 

Program

Trasa zvláštních vlaků 

Parní vlak „Ostravské kolečko“

Parní vlak po vlečkách AWT (po části staré  
Košicko-bohumínské dráhy)

Jízdní řád

Zastávka
Bohumín          8:00                       

Ostrava hl. n. 8:17–8:30

Ostrava-Stodolní 8:33–8:35

Ostrava střed 8:37–8:40

Ostrava-Kunčice 8:48–9:03

Ostrava-Vítkovice 9:09–9:11

Ostrava-Svinov 9:18–9:20

Ostrava hl. n. 9:27–9:35

Bohumín 9:45

Parní vlak „Ostravské kolečko“

Vlak po vlečkách AWT (po části staré 
Košicko-bohumínské dráhy)

Bohumín

Doubrava

Orlová

Louky nad Olší

Karviná Doly

Český Těšín

Třinec

Návsí

Ostrava hl. n.

Ostrava-Stodolní

Ostrava-Střed

Ostrava-Vítkovice

Ostrava-Kunčice

Ostrava-Svinov

ŘÍDÍCÍ
STAVĚDLO

Zastávka
Bohumín 10:15 15:37

Český Těšín 11:30–11:34 14:15–14:21

Třinec 11:41–11:43 14:03–14:05

Třinec centrum 11:46–11:48 13:57–13:59

Bystřice 11:54–11:58 13:48–13:50

Návsí 12:07 13:38


