
       

 

 

  

 

 

 

MIKULÁŠSKÁ PARNÍ JÍZDA 
6. prosince 2015 

  
Vážení přátelé, milé děti, 
 
Chornický železniční klub ve spolupráci se Svazem Odborářů Služeb a Dopravy  
a Správou železniční dopravní cesty, s. o. pořádají pro příznivce železniční nostalgie  
a především pro děti „Mikulášskou parní jízdu“. Výchozí stanicí našeho vlaku bude jako 
tradičně Česká Třebová. Z tohoto významného železničního uzlu zamíří náš vlak po dvou-
kolejné elektrifikované trati prvního tranzitního koridoru do železniční stanice Skalice  
nad Svitavou. Ze Skalice nad Svitavou bude náš vlak pokračovat po regionální jednokolej-
né trati přes železniční stanice Boskovice, Šebetov, Velké Opatovice a odtud dále  
do Chornice a Moravské Třebové. Dále z Moravské Třebové bude vlak pokračovat  
do Mladějova na Moravě, Trpíku, Třebovice v Č. a odtud se opět vrátí do železniční  
stanice Česká Třebová.  
 

Souprava Mikulášského vlaku bude sestavena z historických vozů bývalé třetí třídy,  
jednoho bufetového vozu a bude tažená parní lokomotivou 423.009. Na okružní jízdě urazí 
náš vlak dlouhou cestu v délce 127 km.  
 

Vlak bude zastavovat ve všech stanicích a významnějších zastávkách a bude doprovázen 
personálem v historických uniformách z roku 1934, ale hlavně Mikulášem a jeho družinou, 
která bude dětem nadělovat malé dárky.  
 

Hlad a žízeň budete moci zahnat v Šebetově a Trpíku a rovněž během celé jízdy našeho 
vlaku v bufetovém voze. V průběhu jízdy vlaku, ale i v železničních stanicích Skalice nad 
Svitavou, Boskovice, Šebetov a Velké Opatovice, bude k dispozici prodej upomínkových 
předmětů včetně získání otisků pamětních razítek.  
 

Dále bude pro děti k vidění údržba a zbrojení parní lokomotivy vodou včetně prohlídky 
stanoviště strojvedoucího. 
 
Na akci se poskytuje příspěvek z FKSP GŘ. 
 
Děti zaměstnanců GŘ SŽDC do 15 let = sleva 100 % ze zvláštního jízdného (jízdné zdarma). 
Zaměstnanec GŘ SŽDC doprovázející děti = sleva 50 % ze zvláštního jízdného (90 Kč). 
Ostatní rodinní příslušníci zaměstnanců GŘ SŽDC – budou odbaveni dle ceníku zvláštního 
jízdného v plné výši. (Okružní jízdné 180 Kč).   
 

 

Závazné přihlášky adresujte na e-mailovou adresu stolarik@szdc.cz, a to nejpozději 
do 20. listopadu 2015, popř. na telefon 602 665 831 (v době od 9:00 do 13:00 hod.). 
 
Další informace budou v průběhu druhého listopadového týdne zveřejněny  
na adrese: www.vsphz.cz; www.sosad.cz  
 

Na společnou parní jízdu s Vámi se těší organizátoři N  



       

JÍZDNÍ ŘÁD  ZVLÁŠTNÍHO VLAKU 
 
trasa:  Č. Třebová – Skalice n. S. – Chornice – Č. Třebová 
vozidla:  423.009 + 3 x Ce + 1 x BDlm + 3 x Ce (DKV Brno)  
doprovod CHŽK: vlakvedoucí + 7 průvodčích (stejnokroj ČSD vzor 1934), zdravotník 
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