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Olomouc, 4. července 2018 

Oslava prázdnin ve V ěžáku Českých drah   

V sobotu 7. července vypraví České dráhy na po čest začínajících prázdnin ze 
Šumperka do Velkých Losin historický motorá ček Věžák z roku 1931 - v n ěm 
sedí strojv ůdce v kabin ě na st řeše a s pr ůvodčím se dorozumívá lodním 
telefonem. Zájemce doveze nap říklad do ru ční papírny, za krásami p řírody 
Jeseník ů, nebo na losinský zámek. 

Historický vlak pojede na trase Šumperk – Petrov nad Desnou – Velké Losiny dvakrát denně tam a zpět. Jízdu 
Věžákem mohou cestující využít k výletu na losinský zámek, kde se koná Den s historickou módou. Po celý den 
bude probíhat ukázka historické módy z minulých dob. Návštěvníci se dozvědí o historii odívání v podání 
zámeckých dam. Prohlídky začínají dle běžné provozní doby.  

Jednosměrná jednotná jízdenka historickým vlakem přijde pro dospělého na 50 korun, pro děti od 6 do 15 let 
bude stát 30 Kč. Děti do 6 let mají jízdné zdarma. Jízdenky do denních vlaků je možné koupit v pokladnách 
Českých drah nebo přímo u personálu ve vlaku.  

 

   Jízdní řád motoráku V ěžák 
(sobota 7. července 2018) 

tam tam stanice zpět zpět 

9:40 12:30 Šumperk 10:50 13:50 

9:52 12:42 Petrov nad Desnou 10:40 13:40 

10:05 12:55 Velké Losiny 10:30 13:25 

 

Více o nostalgických jízdách a akcích „Vlakem za zážitky na webu: www.cd.cz/zazitky  
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O spole čnosti 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 171 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. 

 

 
 


