Den železnice

2014

Jízdní řády
Zvláštní vlaky vypravené z žst. Česká Třebová
k prohlídce depa kolejových vozidel a objektů
014 a 015 na vjezdovém nádraží
Odjezdy
z žst.
Č. Třebová,
5. nástupiště
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Den železnice
v Pardubickém
kraji
20. září 2014

Jízdní řád zvláštních vlaků z Pardubic hl. n.
do Pardubic-Rosic nad Labem
Stanice
Pardubice hl. n.
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Jízdní řád zvláštních vlaků z Pardubic-Rosic
nad Labem do Pardubic hl. n.
Stanice
Pardubice-Rosice n. L.
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Jízdné ve výše uvedených zvláštních vlacích je zdarma!

Jízdní řád zvláštního vlaku z Pardubic-Rosic
nad Labem do Slatiňan a zpět
Tam
10:10

Stanice

Zpět

Pardubice-Rosice n. L.

11:38

10:29/10:35

Chrudim

10:20/11:23

10:40

Slatiňany

11:15

Jednosměrné jízdné 35/25 Kč. Snížená cena jízdného platí pro
děti od 3 do 15 let, důchodce a držitele průkazů ZTP a ZTP-P. Děti
do 3 let zdarma. Neplatí slevy a režijní výhody jiných dopravců.

program v České Třebové
program v Pardubicích
jízdní řády

České dráhy, Váš osobní dopravce
www.cd.cz

840 112 113

Stav k 25. 8. 2014

Program oslav v Pardubicích

Vážení cestující,
přijďte s námi oslavit svátek železničářů v České Třebové
a Pardubicích a nahlédnout do míst spojených s železničním
provozem, kam se běžně nedostanete! S jeho řízením se můžete
seznámit v rámci pestrého programu, čekají na vás však také vyjížďky
zvláštními vlaky, představení moderních jednotek a spoustu dalších
zajímavostí.

Program oslav v České Třebové
Den otevřených dveří v depu kolejových vozidel od 8:00 do 15:30 hod.

▶ 	jízdy zvláštního vlaku mezi depem a stanicí
výstava lokomotiv ČD na malé točně, prezentace jednotek
▶ 	
RegioPanter, RegioSpider a RegioShark

▶ 	v 10:00, 11:00, 12:30, 14:00, 15:00 hodin

prohlídky pracoviště ústředního stavědla s výkladem

▶ 	výstava modelových kolejišť
▶ 	kinovůz
▶

	zvláštní vlaky Pardubice hl. n.–Pardubice-Rosice n. Labem
–Slatiňany a zpět, vedené historickým motorovým
vozem M131

▶ 	železniční dopravy v Rosicích nad Labem, vstup zdarma

prohlídka železničního muzea Pardubického spolku historie

Více informací na www.cd.cz/zazitky

▶ 	prohlídka správkárny depa
▶ 	nehodový jeřáb EDK 1000
▶ 	provoz průmyslové lokomotivy BN 60
▶ 	jízda na elektrické lokomotivě řady 111 za budovou UTK
možnost prohlídky výukového střediska strojvedoucích
▶ 	
a trenažér řady 181 v budově UTK

▶ 	výstava kolejišť modelové železnice v budově UTK
▶ 	výstava fotografií Klubu českotřebovských fotografů železnice
▶ 	prodej propagačních a upomínkových předmětů
▶ 	drobné občerstvení
Program v železniční stanici

▶ 	prohlídka objektu 019 – řízení provozu z hlavního panelu výstava
požární techniky u budovy 019 a den otevřených

▶ 	dveří Jednotky požární ochrany hasičské záchranné služby SŽDC Česká
Třebová

▶ 	prohlídka objektu 014 – řízení provozu vjezdového nádraží
prohlídka objektu 015 – automatický rozposun vlaků, řízený
▶ 	
výpočetní technikou

motorový vlak RegioShark

▶ 	prodej propagačních a upomínkových předmětů
v nádražní hale

TIP

Do depa kolejových vozidel se dostanete podjezdem
ze silnice směr Svitavy (možnost parkovat uvnitř depa).
K objektu 019 dojdete podchodem u Korada.
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