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Šumperk, 17. srpen 2017 

Prázdninové jízdy ve V ěžáku Českých drah 

V sobotu 19. srpna České dráhy znovu vypraví historický motorá ček „V ěžák“ 
ze Šumperka do Velkých Losin a zp ět. Souprava je unikátní tím, že strojvedoucí 
v ní sedí v kabin ě na st řeše a s pr ůvod čím se dorozumívá lodním telefonem. Jde 
o vůbec nejstarší pojízdný motorový v ůz. Zájemce doveze nap říklad na losinský 
zámek, do ru ční papírny nebo na folklórní festival.  

Historický vlak pojede během dne dvakrát po trase Šumperk – Petrov nad Desnou – Velké Losiny a zpět. Jízdu 
Věžákem můžou cestující využít například i k návštěvě 27. ročníku folklórního festivalu, který se ve stejný den 
koná na několika místech v Šumperku.  

Jednosměrná jízdenka historickým vlakem přijde na 70 korun. Děti ve věku od 6 do 15 let mají jízdné za 
polovinu, děti do 6 let jedou zdarma. Jízdenky do vlaků je možné koupit v předprodeji ve všech pokladnách 
Českých drah. Jízdenka je současně rezervací místa. U vlaku je možný doprodej jen do vyčerpání kapacity, bez 
nároku na místo k sezení. 

Jízdní řád vozu „V ěžák“ 
(19. srpna 2017) 

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 

Program folklórního festivalu v Šumperku  

Festival začíná už ve středu 16. srpna a potrvá až do pondělí 21. srpna. Scény festivalu jsou rozmístěny jak 
na radnici, v pěší zóně, v prostorách střediska volného času Doris, velká scéna je v Pavlínině dvoře, malá 
scéna pak v přilehlém parčíku „u sovy“. V sobotu se na těchto místech soubory představí, vystoupí a dojde 
i na výuku lidových tanců. Na návštěvníky budou vedle tradičních domácích účinkujících čekat soubory 
ze Slovenska, Číny, Kypru, Alžírska, Srbska, Turecka, Portugalska a Francie. 

Podrobnosti o festivalu jsou na webu www.festivalsumperk.cz, informace o nostalgických jízdách a akcích ČD 
pak na stránkách 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. 

 


