
 

 

 

 

 

 

Nové Údolí, 11. listopadu 2010 

Tra� Volary – Nové Údolí – Pasov slaví 100 let  

P�esn� 100 let existuje železni�ní tra� Volary – Nové Údolí – Pasov. 
Zahájení dopravy se vztahuje k 12. �ervnu 1910, pravidelné  železni�ní 
spojení �ech a Bavorska p�es Nové Údolí a Borský Mlýn (Haidmühle) 
za�alo 15. listopadu téhož roku. Proto si  p�íznivci železni�ní historie 
a p�átelé pošumavských tratí tuto událost p�ipomenou na oslavách, které 
se uskute�ní tuto sobotu 13. listopadu po celý den v Novém Údolí. 
 
„P�ipravili jsme celodenní program, i když v komorn�jším provedení. Na návšt�vníky �ekají 
sout�že, t�eba na kolob�žkách, ob�erstvení �i jízdy drezíny na nejkratší mezinárodní železnici 
na sv�t�. Po celý den bude jezdit na trati Volary – Nové Údolí souprava Regionova 
i za p�ítomnosti slona Elfíka, který bude rozdávat d�tem dárky,“ uvádí Pavel Kosmata z Krajského 
centra osobní dopravy �eských drah v �eských Bud�jovicích a dopl�uje: „Sto let znamená v den 
oslav nap�íklad 100 piv zdarma, 100 placek z lenorské pece zdarma, 100 to�ených kofol zdarma 
a také 100 jízdenek Volary – Nové Údolí �i zp�t zdarma. “ 
 
První zvláštní spoj Regionova p�ijede do stanice �D v Novém Údolí v sobotu v 11:49 hod.  
a bude jezdit mezi Novým Údolím a Volary až do 17:52 hod., kdy odjede poslední z Nového Údolí 
zp�t do Volar. Oslavy se konají za p�isp�ní �eských drah, Spolku Pošumavské jižní dráhy i Velké lóže 
peca�ské z Lenor. Více informací je k dispozici na webových stránkách �eských drah v záložce Vlakem 
po �R – �D v regionech – �D v Jiho�eském kraji. 
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tisková mluv�í �D 
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hotline tiskového odd�lení �D pro mimo�ádnosti: 724 977 822, press@cd.cz 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje 

p�es 163 milion� cestujících. V jízdskového odd�leníním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den.  

Díky do�ešení financování ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. 

V roce 2009 investovaly �eské dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 

5 miliard. S tím samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. 

Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách 

získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního centra 840 112 113. Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je 

možné nakupovat jízdní doklady na vlaky všech kategorií (Os, Sp, R, Ex, IC, EC a SC). Zárove� zde dopravce nabízí výb�r 

levných eTiket� do zahrani�í a ak�ních zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 


